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Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних засад та
розробці практичних рекомендацій з формування організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методичне узагальнення і
розроблено авторський підхід до вирішення важливого наукового і практичного
завдання – формування організаційно-економічного механізму розвитку
підприємств сільського зеленого туризму. Отримані наукові результати дають
змогу зробити наступні висновки теоретичного, методичного та прикладного
характеру.
Розкрито сутність сільського зеленого туризму як стратегічно важливого
для підприємництва сільської місцевості виду економічної діяльності,
здійснення якої нерозривно пов’язане з використанням екосистемного
потенціалу та локальної інфраструктури сільських територій з метою надання
відповідних туристичних послуг.
Розкрито організаційні ознаки організаційно-економічного механізму
розвитку підприємств сільського зеленого туризму. До цих організаційних
ознак віднесено: локальність – переміщення туристів у більшості випадків
відбувається недалеко від міста їх проживання; короткотривалість – зазвичай
такі подорожі не розраховані на тривалий час; персоніфікованість – у процесі
надання послуг сільського зеленого туризму відбувається «живе» спілкування з
господарями сільської садиби; колоритність – у процесі отримання відповідних
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послуг туристи долучаються до місцевих традицій, спостерігають за сільським
побутом; доступність – цей вид туристичних послуг є доступний практично
всім віковим групам і людям з різним фінансовими можливостями; гнучкість –
є гнучкими в управлінні.
Доведено критичне значення інфраструктури сільського зеленого
туризму для розвитку підприємництва сільських територій. Відповідно до
цього система критичної інфраструктури сільського зеленого туризму
розглядається як сукупність об’єктів, мереж або їх частин, фізичних чи
віртуальних, синергічне поєднання яких створює необхідні умови для
організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сільського
зеленого туризму, забезпечуючи їх відповідними функціями та послугами.
Сукупність відповідних об’єктів, систем, мереж або їх частин, які
віднесено до системи критичної інфраструктури досліджуваної сфери,
згруповано за рівнем їх важливості для здійснення економічної діяльності з
надання послуг сільського зеленого туризму за наступними підсистемами
забезпечення: основна (транспортна та шляхова, побутова, комунікаційна,
житлова,

громадське

організаційна
інформаційна);

харчування

(інституційна,
комплементарна

або

«гостинність»,

фінансово-кредитна,
(розважальна,

комунальна);
регламентуюча,

рекреаційна,

спортивна,

релігійна, культурна, реалізація сувенірної продукції). За умови забезпечення
синергічної взаємодії структурних елементів критичної системи буде досягнуто
головної мети її розвитку, яка полягає у створенні відповідних умов для
ефективного розвитку організаційно-економічного механізму підприємств
сільського зеленого туризму.
Конкретизовано функції критичної інфраструктури сільського зеленого
туризму, які розкрито за ознаками: регламентування, що передбачає правову
регламентацію

розвитку

суб’єктів

системи;

забезпечення

–

створення

відповідних умов для надання якісного туристичного продукту; синергічності –
забезпеченні синергічного взаємозв’язку між суб’єктами системи; стимулююча
– сприяє розвитку малих форм господарювання, що є вкрай важливим для
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оздоровлення економіки сільських територій; соціальної спрямованості шляхом
створення та розвитку агрорекреаційного сервісу з метою вирішення соціальноекономічних конфліктів, а також збереження етнокультурної самобутності
історичних місць; екологічності – охорона навколишнього середовища та
забезпечення процесів реновації існуючих екосистем.
З метою комплексної оцінки стану інфраструктурного забезпечення підприємств сільського зеленого туризму запропоновано методику розрахунку
узагальнюючого показника розвитку системи критичної інфраструктури, до
якого враховано суму бальних оцінок забезпеченості підприємств сільського
зеленого туризму транспортом, дорогами,

житлом, телекомунікаційними

мережами, рекреаційними, культурно-історичними, спортивно-розважальними
та

релігійними

об’єктами,

екскурсійними

маршрутами,

побутово-

методичними закладами, наявністю садиб. Використання цієї методики
сприятиме ідентифікації слабких місць інфраструктурного забезпечення
підприємств сільського зеленого туризму.
Визначено, що в Україні функціонування сільського зеленого туризму
наявне майже по всій території країни, але з різним рівнем інтенсивності
розвитку. До факторів, що сприяли розвитку сільського зеленого туризму
віднесено: підвищення якості туристичних послуг сільського зеленого туризму,
а також зростання доходів населення, що позначилися на зростанні чисельності
туристів у сфері сільського зеленого туризму.
Розкрите стратегічне значення розвитку сільського зеленого туризму
виду підприємницької діяльності,здійснюваної на сільських територіях. Це
значення визначається тим, що сільський зелений туризм – це, по-перше,
сфера швидкого обігу капіталу при відносно невеликих капіталовкладеннях;
по-друге, ефективний засіб використання наявної інфраструктури території;
по-третє, можливість створення нових робочих місць на місцевому рівні; почетверте, може розвиватися на території міської і сільської поселенської
мережі; по-п'яте, є сприяючим фактором диверсифікації економіки регіону та
галузей, які обслуговують сферу туризму. Враховуючи ці обставини,

5

обґрунтовано стратегічні аспекти розвитку підприємств сільського зеленого
туризму як інструменту згладжування соціально-економічних конфліктів
сільських територій, забезпечення процесу реновації рекреаційних зон за
рахунок стабільного поповнення місцевих та регіональних бюджетів,
сприяння диверсифікації економіки регіону та галузей, що обслуговують
сферу туризму.
Розвиток сільського зеленого туризму залежить від низки факторів,
сукупний вплив яких зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у цій
сфері в різних регіонах. Для встановлення сили і спрямованості цього впливу
опрацьовано методичний інструментарій оцінки залежності обсягу доходів
підприємств сільського зеленого туризму Одеської області від показників
туристичної,
складової.

соціально-економічної,

інфраструктурної

та

рекреаційної

На основі отриманих результатів розрахунку визначено, що до

найвагоміших факторів впливу на формування доходів підприємств сільського
зеленого туризму в Одеській області відносяться: кількість садиб; кількість
туристів, що скористалися послугами сільського зеленого туризму; кількість
фахівців сфери туризму; щільність доріг із твердим покриттям на 1000 км2
території; кількість медичних закладів.
Особливу роль в організаційно-економічному забезпеченні розвитку підприємств сільського зеленого туризму відіграють важелі та інструменти
державного впливу, адже через раптове, безпрецедентне падіння попиту
сектор подорожей та туризму потребуватиме фінансових стимулів для
підтримки та відновлення. У цьому контексті поглиблено сутнісні положення
щодо здійснення державних заходів з підтримки діяльності підприємств
сільського зеленого туризму як перспективного виду підприємництва

в

сільській місцевості. Реалізація відповідних заходів доцільна у формі

їх

включення до національних, регіональних та місцевих цільових програм, а
саме:
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- включення сільського зеленого туризму до національної стратегії
реагування на кризи заходів підтримки готовності підприємств сільського
зеленого туризму до майбутніх потреб щодо пом’якшення та відновлення;
- включення сільського зеленого туризму до стимулюючих програм
розвитку за напрямками пільгового кредитування та оподаткування, розробки
спеціальних

фінансових

ліній

та

програм

соціального

забезпечення,

насамперед, для тих підприємств, що створюють робочі місця;
- виділення спеціальних ліній фінансування сільського зеленого туризму
в рамках надзвичайних фондів та програм для підтримки найбільш уразливих
підприємств з метою уникнення банкрутства та відновлення діяльності після
надзвичайної ситуації;
- створення державних механізм управління туристичним сектором,
спрямованих на залучення приватного сектору, місцевих громад до розвитку та
нарощення потенціалу туристичних послуг;
- розробку напрямків з підвищення кваліфікації та перекваліфікації
навчальних програм і заходів для просування галузевих стандартів та
розповсюдження цифрових технологій.
Розроблені

концептуальні

засади

формування

організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Цей механізм представлений сукупністю методів, інструментів та важелів,
призначених для активізації та стимулювання підприємницької діяльності в
сфері внутрішніх туристичних послуг. Розвиток розробленого механізму
сприятиме

не

лише

нарощенню

внутрішніх

туристичних

потоків

і

забезпеченню сільського населення робочими місцями зі зростаючою
віддачою, а й стане платформою для активізації інвестиційних можливостей
підприємств сільського зеленого туризму шляхом створення привабливих для
інвесторів «бізнес-кейсів». Це сприятиме докорінному зміненню кризової
ситуації в національній економіці, провокованої економічними викликами, з
якими зіткнулася Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи.
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SUMMARY
Gakal T.O. Organizational and economic mechanism of development of
rural green tourism enterprises in Ukraine. – On the rights of the manuscript.
The dissertation for the degree of candidate of economic sciences, specialty,
specialty 08.00.04 – economy and management of enterprises (by types of economic
activity). – Kherson State Agrarian University. – Lviv National Agrarian University,
Lviv, 2020.
The dissertation is devoted to the research of theoretical and methodological
foundations and the development of practical recommendations for the formation of
organizational and economic mechanism for the development of rural green tourism
enterprises.
In the dissertation work the theoretical and methodical generalization is carried
out and the author 's approach to the decision of an important scientific and practical
task - formation of the organizational and economic mechanism of development of
the enterprises of rural green tourism is developed. The obtained scientific results
allow to make the following conclusions of theoretical, methodical and applied
character.
The essence of rural green tourism as a strategically important for rural
entrepreneurship type of economic activity, the implementation of which is
inextricably linked with the use of ecosystem potential and local infrastructure of
rural areas to provide relevant tourism services.
The organizational features of the organizational and economic mechanism of
development of rural green tourism enterprises are revealed. These organizational
features include: locality - the movement of tourists in most cases occurs near the
city of their residence; short duration - usually such trips are not designed for a long
time; personalization - in the process of providing rural green tourism services there
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is a "live" communication with the owners of the rural estate; colorfulness - in the
process of obtaining appropriate services, tourists join local traditions, observe rural
life; accessibility - this type of tourist services is available to almost all age groups
and people with different financial capabilities; flexibility - are flexible in
management.
The critical importance of rural green tourism infrastructure for the
development of rural entrepreneurship has been proved. Accordingly, the system of
critical infrastructure of rural green tourism is considered as a set of objects,
networks or their parts, physical or virtual, the synergistic combination of which
creates the necessary conditions for organizational and economic mechanism of
rural green tourism enterprises, providing them with appropriate functions and
services.
The set of relevant facilities, systems, networks or their parts, which are
classified as critical infrastructure of the study area, are grouped by their importance
for economic activities for the provision of rural green tourism services by the
following subsystems: basic (transport and road, household, communication,
housing, catering or "hospitality", utilities); organizational (institutional, financial
and credit, regulatory, information); complementary (entertainment, recreational,
sports, religious, cultural, sale of souvenirs). Provided synergistic interaction of
structural elements of the critical system, the main goal of its development will be
achieved, which is to create appropriate conditions for the effective development of
the organizational and economic mechanism of rural green tourism enterprises.
The functions of the critical infrastructure of rural green tourism are specified,
which are disclosed on the grounds of: regulation, which provides for legal
regulation of the development of the subjects of the system; provision - creation of
appropriate conditions for providing a quality tourist product; synergy - ensuring a
synergistic relationship between the subjects of the system; stimulating - promotes
the development of small farms, which is extremely important for the recovery of
the rural economy; social orientation through the creation and development of agrorecreational services in order to resolve socio-economic conflicts, as well as

9

preserving the ethnocultural identity of historical places; environmental friendliness
- protection of the environment and ensuring the processes of renovation of existing
ecosystems.
In order to comprehensively assess the state of infrastructure support of rural
green tourism enterprises, a method of calculating a generalized indicator of critical
infrastructure development is proposed, which takes into account the sum of scores
of

rural

green

tourism

enterprises

with

transport,

roads,

housing,

telecommunications networks, recreational, cultural, historical, sports -entertaining
and religious objects, excursion routes, household and methodical establishments,
presence of estates. The use of this technique will help identify weaknesses in the
infrastructure of rural green tourism enterprises.
It is determined that in Ukraine the functioning of rural green tourism is
available almost throughout the country, but with different levels of development
intensity. Factors that contributed to the development of rural green tourism include:
improving the quality of rural green tourism services, as well as increasing incomes,
which affected the growth of the number of tourists in the field of rural green
tourism.
The strategic significance of the development of rural green tourism of the type
of business activity carried out in rural areas is revealed. This value is determined by
the fact that rural green tourism is, firstly, an area of rapid capital turnover with
relatively small investments; secondly, an effective means of using the existing
infrastructure of the territory; third, the possibility of creating new jobs at the local
level; fourth, it can develop on the territory of urban and rural settlement network;
fifth, it is a contributing factor to the diversification of the region's economy and the
industries that serve the tourism sector. Given these circumstances, the strategic
aspects of development of rural green tourism enterprises as a tool for smoothing
socio-economic conflicts in rural areas, ensuring the process of renovation of
recreational areas through stable replenishment of local and regional budgets,
promoting diversification of the region's economy and tourism industries.
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The development of rural green tourism depends on a number of factors, the
combined impact of which determines the uneven development of entrepreneurship
in this area in different regions. To establish the strength and direction of this
impact, the methodological tools for assessing the dependence of the income of rural
green tourism enterprises of Odessa region on the indicators of tourism, socioeconomic, infrastructural and recreational component. Based on the results of the
calculation, it is determined that the most important factors influencing the
formation of income of rural green tourism enterprises in the Odessa region include:
the number of farmsteads; the number of tourists who used the services of rural
green tourism; number of specialists in the field of tourism; density of paved roads
per 1000 km2 of territory; number of medical institutions.
Levers and tools of state influence play a special role in the organizational and
economic support of the development of rural green tourism enterprises, because
due to the sudden, unprecedented drop in demand, the travel and tourism sector will
need financial incentives to support and recover. In this context, the essential
provisions for the implementation of state measures to support the activities of rural
green tourism enterprises as a promising type of entrepreneurship in rural areas have
been deepened. The implementation of relevant measures is appropriate in the form
of their inclusion in national, regional and local target programs, namely:
- inclusion of rural green tourism in the national crisis response strategy to
support the readiness of rural green tourism enterprises for future mitigation and
recovery needs;
- inclusion of rural green tourism in stimulating development programs in the
areas of preferential lending and taxation, development of special financial lines and
social security programs, primarily for those enterprises that create jobs;
- allocation of special lines of financing of rural green tourism within the
framework of emergency funds and programs to support the most vulnerable
enterprises in order to avoid bankruptcy and resume activities after the emergency;
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- creation of state mechanisms for managing the tourism sector, aimed at
involving the private sector, local communities in the development and capacity
building of tourism services;
- development of directions for professional development and retraining of
curricula and measures for the promotion of industry standards and dissemination of
digital technologies.
Conceptual bases of formation of the organizational and economic mechanism
of development of the enterprises of rural green tourism are developed. This
mechanism is represented by a set of methods, tools and levers designed to stimulate
and stimulate business in the field of domestic tourism services. The development of
the developed mechanism will not only increase domestic tourist flows and provide
the rural population with jobs with increasing returns, but will also become a
platform for enhancing the investment opportunities of rural green tourism
enterprises by creating "business cases" attractive to investors. This will contribute
to a radical change in the crisis situation in the national economy, provoked by the
economic challenges facing Ukraine in the context of the global economic crisis.
Key words: rural green tourism enterprises, tourism services, infrastructure,
strategy, organizational and economic mechanism
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ВСТУП
Актуальність теми. Розвиток внутрішнього ринку туристичних послуг
набуває підвищеної актуальності, адже розкриває можливості соціальноекономічного піднесення вітчизняних підприємств сільського зеленого туризму
за рахунок використання внутрішніх ресурсів агробізнесу. Цей процес відіграє
ключову роль в активізації зусиль щодо збереження та популяризації природної
і культурної спадщини країни.
За даними фахівців туристична сфера становить 10% світового ВВП.
Проте на тлі розгортання світової фінансової кризи, яка має масштабний вплив
на всі сфери соціально-економічного розвитку країн світу, туристична індустрія
потрапила до числа найбільш постраждалих секторів національних економік, а
тому вимагає термінового впровадження відповідних заходів з відновлення та
підтримки. Масштабність заходів розвинутих країн та світових інституцій щодо
підтримки туристичної індустрії доводить пріоритетність вирівнювання
окреслених деструкцій і для вітчизняних підприємств сільського зеленого
туризму, означує актуальність розробки та практичної реалізації науковообґрунтованих засад розвитку вітчизняної туристичної індустрії, зокрема
інфраструктурного забезпечення підприємств сільського зеленого туризму.
Розвиток останнього розглядається як перспективний напрямок пом’якшення
ризиків агробізнесу, диверсифікації економічного піднесення суб’єктів малого
та середнього агробізнесу, зокрема й на депресивних територіях сільської
місцевості,

що

запобігатиме

соціальним

асиметріям

та

комплексно

забезпечуватиме соціально-економічне зростання сільських територій.
Дослідженню проблем сутності і змісту сільського зеленого туризму,
його теоретичних і практичних аспектів розвитку приділяли увагу в своїх
роботах багато вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких вагомий внесок
зробили І. Білецька, М. Барна, В. Васильєв, І. Власенко, В. Дарчук, М.
Дем’яненко, Ю. Губені, І. Гришова, Т. Гнатьєва, Ю. Зінько, О. Корчинська, А.
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Кравчук, Н. Матвієнко, О. Ніколюк, І. Тищук, Г. Черевко, М. Ступень, Т.
Шабатура та інші автори.
Утім в наукових дослідженнях і напрацюваннях зазначених науковців не
вироблена єдина стратегія щодо формування системи інфраструктурного
забезпечення функціонування підприємств сільського зеленого туризму,
зменшення вразливості суб’єктів

вітчизняної туристичної індустрії та

аграрного бізнесу під впливом негативних чинників зовнішнього середовища,
що

може

набувати

опрацювання

й

глобального

уточнення

характеру.

напрямки

Потребують

державної

подальшого

підтримки

розвитку

підприємств сільського зеленого туризму, а також стратегічні імперативи їх
розвитку в умовах дії кризових явищ. У цьому контексті виникає необхідність в
обґрунтуванні концептуальних засад формування організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму, що й визначило
актуальність і вибір теми дисертаційної роботи, її мету, завдання, об’єкт,
предмет, логіку дослідження, наукову та прикладну значимість.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано у відповідності до планів науково-дослідних робіт ДВНЗ
«Херсонський державний аграрний університет». Розробки автора використано
в науково-дослідній темі «Розвиток системи обліку, оподаткування й аналізу
виробничо-економічної діяльності суб’єктів господарювання галузей аграрної
сфери та інфраструктури сільських територій» (номер державної реєстрації
0117U007278). У рамках зазначеної теми автором розроблено організаційноекономічний механізм розвитку підприємств сільського зеленого туризму на
державному й регіональному рівнях як одного з напрямків диверсифікації
господарської

діяльності

суб’єктів

аграрного

сектору

України

задля

економічного зростання сільських територій та підвищення рівня життя їх
населення.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
обґрунтування теоретико-методичних засад та розробка науково-практичних
рекомендацій з організаційно-економічного механізму розвитку підприємств
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сільського зеленого туризму. Для досягнення цієї мети поставлені та
вирішувалися такі завдання:
 дослідити концептуальні засади до визначення сутності сільського
зеленого туризму та організаційно-економічний механізм його розвитку;
 розглянути систему критичної інфраструктури сільського зеленого
туризму;
 опрацювати методичні підходи до дослідження організаційноекономічного механізму діяльності підприємств сільського зеленого туризму та
їх інфраструктурного забезпечення;
 розкрити стратегічні аспекти розвитку підприємств сільського
зеленого як каталізатору соціально-економічного відродження депресивних
сільських територій та зміцнення національної економіки;
 запропонувати інструментарій оцінки залежності обсягу доходів
підприємств сільського зеленого туризму Одеської області від показників
туристичної,

соціально-економічної,

інфраструктурної

та

рекреаційної

складових;
 обґрунтувати сутнісні положення щодо здійснення державних заходів
з підтримки розвитку підприємств сільського зеленого туризму;
 сформувати концептуальні положення формування організаційноекономічного механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Об’єктом дослідження є процес формування організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Предметом дослідження є теоретико-методичні засади та науковопрактичні рекомендації з формування ефективного організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Методи

дослідження.

Теоретико-методичну

основу

дисертаційної

роботи формують діалектичний метод пізнання, положення і принципи
сучасної економічної теорії. Для вирішення поставлених задач використані
загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, а саме: історичний, синтезу,
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теоретичного
дослідження

узагальнення,

системний

теоретико-методичних

підхід,

засад

контент-аналіз

удосконалення

–

для

організаційно-

економічного механізму підприємств сільського зеленого туризму; порівняння
та аналізу, компаративного аналізу, групування та систематизації

– для

дослідження сучасного стану й аналізу тенденцій розвитку підприємств
сільського зеленого туризму; кореляційно-регресійного аналізу – для діагностики стану підприємств сільського зеленого туризму та визначення залежності
рівня їх розвитку від факторних ознак; логічного узагальнення, абстрагування –
для конкретизації стратегічних імперативів розвитку підприємств сільського
зеленого

туризму та

розробки

організаційно-економічного

концептуальних

механізму

їх

положень

розвитку;

формування

графічної

та

графоаналітичної візуалізації – для наочного подання результатів дослідження.
Інформаційною базою досліджень є нормативно-правові та законодавчі
акти України з питань розвитку туризму, забезпечення його функціонування,
наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців з питань забезпечення
розвитку сфері сільського зеленого туризму, дані Міністерства економічного
розвитку, торгівлі та сільського господарства України, Державної служби
статистики України, аналітичні матеріали Національного банку України,
публікації міжнародних фінансових організацій, особисті спостереження та
розрахунки дисертантки.
Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження
полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад та розробці науковопрактичних рекомендацій з формування організаційно-економічного механізму
розвитку

підприємств

результати,

що

сільського

зеленого

характеризуються

туризму.

науковою

Найбільш

новизною,

істотні

полягають

у

наступному:
удосконалено:
–

концептуальні

механізму

розвитку

засади

формування

підприємств

сільського

організаційно-економічного
зеленого

туризму,

який

представлений сукупністю методів, інструментів та важелів, призначених для
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активізації і стимулювання підприємницької діяльності у сфері внутрішніх
туристичних послуг. Розвиток такого механізму сприятиме не лише
нарощенню внутрішніх туристичних потоків і забезпеченню сільського
населення робочими місцями зі зростаючою віддачою, а й стане платформою
для активізації інвестиційних можливостей підприємств сільського зеленого
туризму шляхом створення привабливих для інвесторів «бізнес-кейсів», що в
сукупності сприятиме докорінному зміненню кризової ситуації в національній
економіці, провокованої економічними викликами на тлі розгортання
глобальної економічної кризи;
 структурну модель розвитку системи критичної інфраструктура
сільського зеленого туризму як сукупності суб’єктів, об’єктів, мереж або їх
частин, фізичних чи віртуальних, синергічне поєднання яких створює необхідні
умови для формування організаційно-економічного механізму розвитку
підприємств сільського зеленого туризму, забезпечуючи їх відповідними
функціями та послугами;
 методику оцінки стану інфраструктурного забезпечення підприємств
сільського зеленого туризму на основі розрахунку узагальнюючого показника
розвитку системи критичної інфраструктури, визначення якого передбачає
врахування бальних оцінок забезпеченості підприємств сільського зеленого
туризму транспортом, дорогами,
рекреаційними,

житлом, телекомунікаційними мережами,

культурно-історичними,

спортивно-розважальними

та

релігійними об’єктами, екскурсійними маршрутами, побутово-методичними
закладами,

наявністю

садиб.

Використання

цієї

методики

сприятиме

ідентифікації слабких місць інфраструктурного забезпечення підприємств
сільського зеленого туризму;
дістали подальший розвиток:
– трактування сутності сільського зеленого туризму як стратегічно
важливого для підприємництва сільської місцевості виду економічної
діяльності,

здійснення

якої

нерозривно

пов’язане

з

використанням
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екосистемного потенціалу та локальної інфраструктури сільських територій з
метою надання відповідних туристичних послуг;
–

методичний

інструментарій

оцінки

залежності

обсягу

доходів

підприємств сільського зеленого туризму Одеської області від показників
туристичної,

соціально-економічної,

інфраструктурної

та

рекреаційної

складових. Використання цієї методики дає можливість визначити вплив
відповідних факторів на формування доходів підприємств сільського зеленого
туризму та врахування цієї інформації при плануванні їх діяльності;
– сутнісні положення щодо здійснення державних заходів з підтримки
діяльності підприємств сільського зеленого туризму як перспективного виду
підприємництва

в сільській місцевості, де обґрунтовано необхідність

їх

включення до національних, регіональних та місцевих цільових програм;
 стратегічні

аспекти розвитку підприємств сільського зеленого

туризму, які ґрунтуються на важливій ролі цих підприємств у згладжуванні
соціально-економічних конфліктів сільських територій, забезпеченні процесу
реновації рекреаційних зон за рахунок стабільного поповнення місцевих та
регіональних бюджетів, сприянні диверсифікації економіки регіону та галузей,
які обслуговують сферу туризму.
Практичне

значення

одержаних

результатів

дисертаційного

дослідження полягає в обгрунтуванні теоретико-методичних засад та розробці
науково-практичних рекомендацій з формування організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Результати дослідження використано в діяльності управління туризму,
рекреації та курортів Одеської обласної державної адміністрації при розробці
програм розвитку сектору зеленого туризму, де враховані пропозиції автора
щодо заходів з державної підтримки розвитку сільського зеленого туризму та
його інфраструктури на Півдні України в умовах трансформаційних процесів
галузі (довідка № 401/01-19 від 20.02.2020 р.). Актуальність та практичну
значимість цих результатів для забезпечення розвитку сільського зеленого
туризму відзначено департаментом розвитку сільського господарства та
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зрошення Херсонської обласної державної адміністрації (довідка № 21549/0/20/019.4.1 від 03.03.2020 р.). Туристичне агентство «ALL Tours»
(м. Херсон)

зазначило,

що

матеріали

дисертаційного

дослідження

представляють науковий інтерес і практичне значення для вітчизняної
туристичної індустрії (довідка № 16 від 27.02.2020).
Науково-теоретичні положення та практичні результати дослідження
знайшли використання в навчальному процесі ДВНЗ «Херсонський державний
аграрний університет» (довідка № 01/261від 12.02.2020 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною
науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розвитку теоретикометодичних засад та розробки науково-практичних рекомендацій з формування
організаційно-економічного

механізму

розвитку

підприємств

сільського

зеленого туризму. Наукові положення, висновки і рекомендації, наведені в
роботі, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у
співавторстві, в дисертаційній роботі використано лише ті положення, що є
результатом особистого дослідження автора.
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дослідження оприлюднені та були схвалені на міжнародних і всеукраїнських
науково-практичних конференціях, зокрема: «Теорія та практика управління
розвитком економіки» (Київ, 2019 р.), «Наука, дослідження, розробки»
(Варшава, 2019 р.), «Новий шлях розвитку. Наука, дослідження, економіка
розвитку. Управління. Держава і право» (Барселона, 2019р.), «Інноваційні
технології бізнесу, природокористування і туризму» (Чернігів, 2020 р.),
«Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки»
(Київ, 2020 р.).
Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових
праць загальним обсягом 4,62 друк. арк., з яких особисто автору належить 4,03
друк. арк., у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях України та одна
стаття в науковому іноземному виданні, а також 4 публікації в матеріалах і
тезах конференцій.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з
анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок. Робота містить
14 таблиць, 28 рисунків, 5 додатків. Список використаних джерел налічує
228 найменувань.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

1.1.

Концептуальні засади до визначення сутності сільського

зеленого туризму та організаційно-економічний механізм його розвитку
Значні трансформаційні процеси, що відбуваються в нашій країні
протягом останніх майже тридцяти років після проголошення незалежності,
мали колосальний вплив на всі сфери суспільного життя українців. Найбільш
кардинальних

змін,

насамперед,

зазнала

економіка

країни,

структура

національного господарства.
Україна – аграрна країна з потужним потенціалом для розвитку
сільського господарства, виробництва продовольчих товарів, продукції. Саме
українське село як центр функціонування аграрних підприємств, на сьогодні в
наслідок впливу різних факторів політичної, соціальної і, в першу чергу,
економічної дії, кардинально змінилося і поступово занепадає. Суттєві
міграційні процеси, занепад раніше діючих аграрних господарств, колгоспів,
низький рівень соціального забезпечення та відсутність роботи змусили значну
кількість сільських мешканців мігрувати до великих міст, районних центрів.
Дані процеси набули національного масштабу, що при поступовому
відновленні аграрної сфери і переходу її на стабільні і досить швидкі темпи
розвитку стало серйозною проблемою для їх функціонування. Дефіцит
трудових ресурсів на сьогодні у цій сфері відчувається особливо гостро.
Проте, великі аграрні холдинги, які зараз відіграють ключову роль у
розвитку галузі сільського господарства в країні, розвиваються, насамперед, в
центральних та західних регіонах країни, використовують інноваційні методи
ведення господарської діяльності і тому не потребують для власного
функціонування значних трудових ресурсів. Відповідно проблеми створення
робочих місць в українському селі на тлі складного, непостійного економічного
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розвитку, залишається актуальною та складною у вирішенні.
Більшість урядів країни не приділяли належної уваги проблемі
працевлаштування сільських мешканців, що значно прискорило деструктивні
процеси у розвитку українського села. Відсутність реально діючих та
конкурентоспроможних підприємств, які б давали роботу людям і, відповідно,
дохід, призвели у підсумку до його фактичного занепаду.
Таким чином, існування проблеми соціально-економічної розбудови села
вимагає пошуку нових способів її вирішення. Частково, як засвідчує
вітчизняний та зарубіжний досвід, її можна розв’язувати за рахунок активізації
функціонування не лише аграрних виробництв, але і інших, суміжних сфер
господарської діяльності. До їх числа можна віднести і сферу сільського
зеленого туризму.
Сільський зелений туризм є однією з небагатьох сфер економіки, яка
може розвиватися виключно у сільській місцевості, використовуючи вже
існуючий потенціал країни, її окремих територій та не вимагає залучення
значних інвестицій. Перевагою такого виду туризму є його фінансова
доступність для туристів, простота в організації відпочинку для власників, та
існуючий постійний попит у мешканців великих міст у відпочинку за межами
міських агломерацій.
Розглянемо більш детально сутність сільського зеленого туризму, його
особливості надання як окремого виду туристичної діяльності. У статті 4 закону
України «Про туризм» залежно від категорій осіб, які здійснюють туристичні
подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, об'єктів, що використовуються або
відвідуються виділяється низка видів туризму, серед яких виокремлено
сільський та окремо екологічний (зелений) туризм [134].
У іншому законі України «Про особисте селянське господарство» сферу
сільського зеленого туризму віднесено до послуг особистих селянських
господарств, які можуть ними надаватися. У даному законодавчому акті
зазначається, що особисте селянське господарство - це господарська діяльність,
яка

проводиться

без

створення

юридичної

особи

фізичною

особою
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індивідуально або особами, які перебувають у сімейних чи родинних
відносинах і спільно проживають, з метою задоволення особистих потреб
шляхом виробництва, переробки і споживання сільськогосподарської продукції,
реалізації її надлишків та надання послуг з використанням майна особистого
селянського господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму
[130].
Проте, аналізуючи наведені вище підходи до визначення сутності
сільського зеленого туризму, що наводяться в законодавчих документів, можна
констатувати, що в їх межах не сформульовано чіткого розуміння даного виду
туризму, його підвидів, специфіки надання відповідних послуг. Таким чином,
існує необхідність проведення контент-аналізу наукових робіт, в яких
вивчаються окреслені питання. Однак, ґрунтовний аналіз реалізованих
досліджень

у

даній

сфері

свідчить

про

наявність

досить

широкого

категоріального апарату дослідження атрибуції «сільський зелений туризм»,
зокрема, вченими розглядаються такі дефініції як окремо «сільський туризм»,
«аграрний туризм», «екологічний туризм», «зелений туризм» та ін. Саме для
визначення змісту сільського зеленого туризму, його специфічних рис
здійснення, проаналізуємо вище окреслені наукові дефініції та визначимо
особливості надання туристичних послуг у межах кожного з окреслених видів
туризму. Також проведення такого дослідження є важливим з позиції
обґрунтування особливостей функціонування суб’єктів господарювання, що
надають туристичні послуги у сфері сільського зеленого туризму, специфічних
рис їх економічної діяльності.
Дослідження розпочнемо з аналізу змісту атрибуції «сільський туризм».
У таблиці 1.1 представлено деякі концепції розгляду сутності цієї категорії.
Варто зауважити, що В.В. Папп відзначає, що «сільський туризм є
відносно новим і перспективним напрямом, що дозволяє жителям міст
долучитися до традиційного укладу життя сільських жителів. Суть даного виду
туризму полягає у відпочинку в сільській місцевості, де все організаційне
забезпечення проживання туристів бере на себе приймаюча сім'я» [116, с. 19].
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Таблиця 1.1
Наукові концепції розгляду сутності дефініції «сільський туризм»
№
Сутність категорії
п.п.
1
2
1 Сільський туризм – це один із видів екотуризму, що
орієнтований на відпочинок з метою ознайомлення з
навколишнім природнім оточенням. Як правило, за
такого виду відпочинку туристи відкривають для
себе крайовиди дикої природи, місцевий колорит та
усталені традиції.
2 Сільський туризм - один із різновидів господарської
діяльності, у тому числі із залученням майна
особистого селянського господарства, шляхом
надання послуг з тимчасового проживання,
харчування, проведення відпочинку, практичний
показ процесів вирощування та догляду за
рослинами, тваринами та бджолами, а також з
виготовлення виробів з глини, вишивання, різьба по
дереву, лозоплетіння та ін., народних обрядів,
ознайомлення туристів з побутом та умовами
проживання
селян
минулого
століття,
з
особливостями
регіону,
його
пам’ятками,
природним ландшафтом тощо.
3 Сільській туризм – відпочинковий вид туризму, що
передбачає тимчасове перебування туристів у
сільській місцевості (селі).
4 Сільський туризм є відносно новим і перспективним
напрямом, що дозволяє жителям міст долучитися до
традиційного укладу життя сільських жителів. Суть
даного виду туризму полягає у відпочинку в
сільській місцевості, де все організаційне
забезпечення проживання туристів (у тому числі
харчування, дозвілля, обслуговування та ін.) бере на
себе приймаюча сім'я.
5 Сільський туризм – це туризм, який проходить у
сільському поселенні, де базовою точкою є сільська
садиба з повним комплексом турпослуг.
6 Сільський туризм – це одна із форм відпочинку в
сільській місцевості, де туристи безпосередньо
залучаються до роботи в сільському господарстві,
тим самим знайомляться з специфікою ведення
домашнього господарства, отримуючи за це
безкоштовне проживання та харчування. В свою
чергу, це покращує розвиток сільських територій в
соціальному, культурному та екологічному аспектах.
7 Сільський туризм – це однин із різновидів
відпочинку в сільській місцевості, що переважно
орієнтований на нарощення туристичних маршрутів,
збільшення кількості агроосель, гостинних садиб,
сільськогосподарського подвір’я. За такого виду

Автор/джерело
3
П. В. Горішевський,
В. П. Васильєв,
Ю. В. Зінько [38]

Інформаційно-аналітичний
портал АПК України [67]

Проект Закону України «Про
сільський та сільський зелений
туризм» [131]
В.В. Папп [119, с. 19]

Н. Габчак [27]
Г. М. Пилипенко,
Е. В. Прушківська,
Ю. О. Кусакова [123]

О. М. Сердюкова
[160, с. 88]
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Продовження таблиці 1.1
1

2
3
туризму мають знаватися послуги безпосередньо
фахівцями та екскурсоводами
8 Сільський туризм – це форма відпочинку у сільській Сільський
зелений
туризм.
місцевості, за якого туристів розміщують у власній Рекомендаційний
бібліограсадибі господаря. Метою такого туризму є
фічний
список
«Сільський
ознайомлення з місцевістю, соціально-культурним зелений туризм» [163]
розвитком сільської місцевості, спілкуванні з
мешканцями. Господар садиби забезпечує
відпочивальних харчуванням і житлом.
Згруповано автором на основі джерел: [27; 38; 67; 131; 119; 123; 160; 163]

На думку деяких науковців, сільський туризм відноситься до такого виду
туристичних послуг, що безпосередньо пов’язані із сільською місцевістю [38].
Таким чином, можна констатувати, що сільський туризм являє собою
тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання з оздоровчою,
пізнавальною або професійно-діловою метою без заняття оплачуваною
діяльністю до сільської місцевості.
Розглянемо тепер сутність таких атрибуції як «аграрний туризм»,
«екологічний туризм» та «зелений туризм». Цілком доцільно зауважити, що
окреслені види туризму є складовими за своїм змістом сільського туризму,
оскільки у переважній більшості випадків об’єктивно можуть надаватися сільській
місцевості. Проте, їх відмінність між собою вимагає уточнення та конкретизації.
Розглянемо специфічні риси аграрного туризму. У проекті закону
України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність» пропонується
таке визначення сутності аграрного туризму – вид туризму, як відпочинкового,
так і пізнавального характеру, пов'язаний з використанням майна особистих
селянських господарств, що передбачає здійснення агротуристичної діяльності
під час тимчасового перебування туристів у сільській місцевості. Відповідно,
агротуристична діяльність визначається як діяльність особистого селянського
господарства, спрямована на задоволення потреб туристів та надання їм
агротуристичних послуг, а агротутистичні послуги – це тимчасове розміщення,
харчування, екскурсійне, спортивне, розважальне, культурно-просвітницьке та
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інше обслуговування туристів [124].
Розгляд сутності аграрного туризму дозволяє стверджувати, що за своїм
змістом він є різновидом сільському туризму, оскільки йому притаманні всі
ознаки здійснення відпочинку в сільській місцевості. Зокрема, у підручнику
«Сільський зелений туризм» агротуризм пропонується розглядати як «форму
сільського туризму, яка безпосередньо пов’язана із селянським (фермерським)
господарством, що одночасно надає послуги з проживання та харчування,
знайомить із сільськогосподарською діяльністю, традиціями та звичаями цього
регіону» [131]. У свою чергу, Н. В. Дідик, О. В. Варшава пропонують
розглядати агротуризму «як сектор туристичної галузі, орієнтований на
використання природних, культурно-історичних та інших ресурсів сільської
місцевості й її специфіки для створення комплексного туристичного продукту»
[51, с. 764]. Інший науковців цієї проблеми, О. М. Сердюкова, підходить до
розкриття сутності сільського туризму, як до виду відпочинку, за яким туристи
ознайомлюються із специфікою ведення сільського господарства у фермера. Ця
форма туризму може здійснюватися за різними напрямками, проте неодмінно
передбачає надання житла туристам [160, с. 89].
Отже, окремими специфічними рисами, що виділяють цей вид туризму з
усіх інших видів сільського туризму, є:
1) відпочинок відбувається виключно в сільській місцевості;
2) здійснюється

ознайомлення

туристів

з

особливостями

ведення

сільського господарства, залучення їх до сільськогосподарських робіт;
3) проживання відбувається в сільській садибі господаря або на фермі,
яка обладнана всім необхідним для цього виду відпочинку.
Варто зазначити, що за своєю суттю аграрний туризм є сільським
туризмом, оскільки йому притаманні всі характерні риси здійснення відпочинку
в сільській місцевості.
Розглядаючи сутність екологічного туризму, доцільно зауважити, що за
своєю сутністю саме цей виду туризму тісно пов’язаний із проживанням у
сільській місцевості, однак це відбувається не завжди, що й обґрунтовує
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різницю між цими двома видами туризму. Проте, як констатує М. Й.
Рутинський та Ю. В. Зінько у деяких країнах сільський туризм і екотуризм
розглядаються практично як синоніми в рамках одного напрямку туристичної
індустрії, наприклад, Turismo Rural у Іспанії або Аgrotourism на Кіпрі (дослівно
в перекладі означає «сільський туризм»). В інших країнах поєднання сільського
й екологічного туризму закладено в один тип пакета тур послуг (наприклад, в
Італії цей напрямок названо «Природа і здоров’я») [150].
Розглянемо сутність екологічного туризму (екотуризму) більш детально.
Наведено декілька концепцій розгляду змісту такого виду туризму:
1) екотуризм – організація гостям відпочинку в екологічно чистій
місцевості, вживання екологічно чистої продукції, сприяння в заготівлі
лікарських трав, лісових ягід і грибів [37, с. 43];
2) екотуризм – організація подорожей з обмеженою кількістю учасників у
природні зони з можливим відвідуванням місць, що є культурною цінністю та з
метою реалізації різних проектів охорони й раціонального використання
природних ресурсів [189];
3) екотуризм (зелений туризм) – форма активного й безпосереднього
відвідування територій з особливими природними та культурними умовами.
Екотуризм спрямований на охорону природного й культурного середовища
регіонів, які відвідують туристи [163];
4) «екотуризм – це форма подорожі, сприятлива для навколишнього
середовища. Вона відбувається на територіях, що мають природничу цінність
(національні та ландшафтні парки). Екотуризм спрямований на охорону
природного й культурного середовища регіонів, які відвідуються туристами»
[51, с. 764].
Аналізуючи окреслені підходи до розгляду сутності екотуризму, можна
визначити такі особливості цього виду туризму:
1) відвідування екологічно чистих територій туристами;
2) споживання екологічно чистих продуктів;
3) можливе відвідування національних парків та заповідників;
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4) проживання відбувається не обов’язково в сільській садибі, а може
здійснюватися в палатках, спеціально відведених місцях;
5) під час такого туризму відбувається, насамперед, пізнання природи, що
може супроводжуватися також відсутністю певних умов для зручного
проживання;
6) шановливе ставлення до природи, мінімізація впливу людини на
природу при відпочинку [202; 203; 207].
Отже, аналіз представлених підходів до розуміння сутності екотуризму
свідчить про існування значної різниці між цим видом туризму та сільським
туризмом. Основна особливість полягає насамперед у тому, що екотуризм не
завжди пов’язаний із сільською територією, місцевістю, де проживають на
постійні основі люди. Проте, з іншого боку, це не означає, що туристи, які
хочуть займатися екотуризмом, не можуть зупинятися для ночівлі в сільських
господарствах або недалеко від сільських поселень. Зокрема, на думку деяких
дослідників, існують агросадиби, що розміщені неподалік природоохоронних
об’єктів, а тому вимагають від відпочиваючих дотримуватися екологічних
норм.. Більш того, на територіях розміщення агросадиб для туристів створюють
цілий перелік додаткових послуг, які лише насичують проживання туристів
яскравими

емоціями

[160,

c. 90].

Відповідно,

зазначене дає підстави

стверджувати, що сільський та екологічний туризм, навіть за існування значних
відмінностей між ними, дуже тісно взаємопов’язані. Це також частково
зумовлено наявністю значної кількість різних форматів відпочинку.
І. В. Власенко зазначає, що сільський зелений туризм та екотуризм —
близькі за змістом поняття, проте між ними існує відмінність насамперед в
об’єкті. Об’єктом екотуризму є «дика» природа (первинні, незаймані діяльністю
людини ландшафти), а сільського зеленого туризму — надбання культурноісторичної та господарської діяльності людини. Другою відмінністю є те, що
екотуризм передбачає заняття різними формами активної рекреації (піші
прогулянки, велосипедний та водний спорт, збиральництво, рибальство) в
природних ландшафтах без заподіяння шкоди довкіллю, а сільський зелений
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туризм — це тимчасове переміщення туристів у сільську місцевість з метою
відпочинку та ознайомлення з місцевим способом життя, традиціями, звичаями
[24, c. 44].
Розглянемо сутність саме «зеленого туризму» як одного з різновидів
сільського туризму. Зауважимо, що досить часто в науковій літературі сільський
туризм та сільський зелений туризм розглядаються як синонімічні поняття, які,
на думку вчених, нероздільно пов’язані між собою. В. Г. Дарчук зауважує, що
такий

вид

надання

туристичних

послуг,

безпосередньо

пов'язаний

з

розташуванням відпочиваючих в агрооселях з їх подальшим обслуговуванням.
Зазвичай це обслуговування поділяється на традиційне головне, до переліку
послуг якого входить проживання, харчування, розваги. Слід відмітити, що
традиційне обслуговування необмінно пов’язане з факторами екологічності,
історичності. Культурності тощо.

розваг (участь у фестивалях, ярмарках,

організації традиційних свят). До переліку традиційних додаткових послуг слід
віднести такі: допомога господареві у веденні домашнього господарства, а саме
робота в саду, на городі чи фермі, господарському подвір’ї [47]. Такі науковці,
як В. Ф. Савченко, В. О. Стойка, що такий вид туризму неодмінно пов'язаний з
відпочинком в агрооселі [153, с. 6].
З іншої сторони О. М. Сердюкова є прихильником позиції, що зелений та
сільський види туризму є різними за своїм змістом і кожному з них притаманні
власні особливості та специфічні риси. Науковець зазначає, що зелений туризм
відноситься до будь-якої форми туризму, який має відношення до природного
середовища, а сільський туризм концентрується тільки на сільських територіях.
Сільський туризм (агротуризм) і екотуризм відрізняються основними цілями
використання вільного часу, їхня головна різниця полягає у базових мотивах
подорожування. Спільне між цими поняттями є те, що обидва об'єкти можуть
розміщуватися на території, що належить сільським радам, відпочинок від
буденної суєти, зміна середовища перебування, можуть функціонувати у формі
комплексних об'єктів (наприклад, із залученням персоналу з-поміж сільського
населення, диверсифікація діяльності) [160, c. 90].
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Загалом зелений туризм визначається як спрямована мандрівка в сільську
місцевість з метою ознайомлення з місцевою культурою та історією
природного середовища, яка не порушує цілісності екосистеми, при цьому
робить охорону природних ресурсів вигідною для сільських мешканців.
Важливою функцією зеленого туризму є збереження та розвиток культурноісторичної спадщини, народних промислів, охорона природного середовища
[20]. А. Смолій, В. Федорченко, В. Цибух зауважують, що зелений туризм –
діяльність, яка проходить у контакті з природою, проживанням у таборах чи
сільській місцевості та пов’язана із сільськогосподарськими роботами,
знайомством з життям сільських мешканців, пішохідними екскурсіями,
вивченням флори і фауни, зайняттям річковим спортом та ін. [189].
Розглянемо сутність атрибуції «сільський зелений туризм» більш
детально. Для цього проведемо аналіз тих підходів до розуміння цієї дефініції,
що трапляється в науковій літературі. Результати такого аналізу представлені в
таблиці 1.2.
Таблиця 1.2
Наукові концепції розгляду атрибуції «сільський зелений туризм»
Сутність категорії
1
Сільський зелений туризм - це заснований на договорі
специфічний вид туризму, що має рекреаційний,
відпочинковий, оздоровчий та/або пізнавальний характер,
зосереджений у сільській місцевості і пов'язаний з
наданням послуг фізичним особам шляхом використання
майна, земельних ділянок осіб, які займаються
сільськогосподарською діяльністю та/або проживають у
сільській місцевості, а також природного, культурного,
етнографічного та соціального потенціалу регіону.
Сільський зелений туризм можна розглядати як
проведення вільного часу в сільському середовищі, в
якому існує відповідна забудова, сільський побут,
етнокультурний колорит місцевості тощо.
Сільський зелений туризм – це специфічна форма
відпочинку в селі з використанням природного,
матеріального та культурного потенціалу даної
місцевості. При цьому проживання, харчування та
обслуговування туристів забезпечує сільська родина
«Сільський зелений туризм – специфічна форма
відпочинку в приватних господарствах сільської

Автори
2
О. М. Туєва [188, с. 104].

Л. В. Трасенко,
С. В. Тимчук,
Л. Н. Нещадим [179]
В. П. Васильєв [19]

В. І. Биркович [11]
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Продовження таблиці 1.2
1
2
місцевості з використанням майна та трудових ресурсів
особистого селянського, підсобного або фермерського
господарства, природно-рекреаційних особливостей
місцевості, а також культурної, історичної та
етнографічної спадщини регіону»
Сільський, зелений туризм - тимчасове переміщення В. Ф. Кифяк [75]
туристів у сільську місцевість з метою відпочинку та
ознайомлення з місцевим способом життя, культурою,
традиціями, звичаями. Цей вид туризму часто
використовують сім'ї з дітьми, міська молодь, які
намагаються вибратись на природу на вихідні дні або в
короткотермінові відпустки.
Сільський зелений туризм – це сучасна тенденція у В. А. Язіна,
туристичній сфері, що характеризується наданням В. О. Ткач,
послуг гостинності туристам, що надаються С. П. Кожушко [210, с. 40]
господарем
агрооселі
(особисте
селянське
господарство), яка знаходиться у сільській місцевості.
Сільський зелений туризм – це добровільне надання за С. А. Мазур [102]
плату або безоплатно послуги у сфері сільського
зеленого туризму, а саме послуги з розміщення
(проживання) не більше ніж на 10 місць, харчування, а
також організації дозвілля й заходів, пов’язаних із
використанням
майна
особистого
селянського
господарства, місцевими звичаями і традиціями
гостинності.
«Сільський зелений туризм –– це відпочинковий вид А. Т. Матвієнко [105]
туризму, що передбачає тимчасове перебування
туристів у сільській місцевості (селі) та отримання
ними послуг сільського зеленого туризму з
використанням майна та трудових ресурсів особистого
селянського,
підсобного
або
фермерського
господарства, природно-рекреаційних особливостей
місцевості та культурної, історичної та етнографічної
спадщини регіону».
Сільський зелений туризм як вид підприємницької І. В. Власенко,
діяльності, спрямованої на надання послуг із Г. В. Іващенко [25, с. 223–224]
відпочинку в сільській місцевості та отримання
доходів, що функціонує за законами ринку і є
специфічною, особливою складовою механізму
функціонування аграрного сектору економіки загалом
Згруповано автором на основі джерел: [11; 19; 25; 75; 102; 178; 179; 210]

Аналіз наукових підходів до розгляду сутності сільського зеленого
туризму свідчить, що в науковій літературі існують відмінні концепції розгляду
змісту цієї категорії. Більшість учених розглядають цю дефініцію як окремий
вид туризму, якому притаманна своя специфіка та особливості здійснення.
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О. М. Туєва зазначає, що «сільський зелений туризм – це заснований на
договорі специфічний вид туризму, що має рекреаційний, відпочинковий,
оздоровчий та/або пізнавальний характер, зосереджений у сільській місцевості
й пов’язаний із наданням послуг фізичним особам шляхом використання майна,
земельних

ділянок

та

трудових

ресурсів

осіб,

які

займаються

сільськогосподарською діяльністю та/або проживають у сільській місцевості, а
також природного, культурного, етнографічного та соціального потенціалу
регіону» [188, с. 104]. З іншого боку, деякі науковці розглядають сільський
зелений туризм як просто окрему форму відпочинку. Серед цих учених варто
відзначити таких: П. В. Горішевський [38], В. П. Васильєв [20], В. І. Биркович
[11], Л. І. Оппельд [113], О. Г. Розметова [143] та ін. Зокрема, В. П. Васильєв
стверджує, що «сільський зелений туризм – це специфічна форма відпочинку в
селі з використанням природного, матеріального та культурного потенціалу
даної місцевості. При цьому проживання, харчування та обслуговування
туристів забезпечує сільська родина» [20]. Окреслені підходи щодо розгляду
сутності сільського туризму дають підстави стверджувати, що є певна незначна
відмінність між ними. Для її визначення, розглянемо також сутність категорії
«туризм».
У Законі України «Про туризм» зазначається, що «туризм – тимчасовий
виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійноділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди
особа від'їжджає» [135]. І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна,
ґрунтуючись на підході Всесвітньої туристської організації, зазначають, що
«туризм – тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання з
оздоровчою, пізнавальною або професійно-діловою метою без заняття
оплачуваною діяльністю» [114, с. 18].
Таким чином, враховуючи окреслені концепції розгляду туризму як
економічної категорії, можна стверджувати, що виокремленні вище підходи до
розгляду сутності саме атрибуції «сільський зелений туризм» є правильними.
Принциповою різницею між ними є лише те, що в першому випадку вчені
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акцентують увагу саме на тому, що сільський зелений туризм є одним із видів
туризму зі специфічними ознаками його проведення, а у іншому – як спосіб
проведення часу мешканцями міст та міських агломерацій. В. Г. Дарчук
зауважує, що «сільський (зелений) туризм – це вид туризму, що передбачає
розміщення туристів у сільській садибі для відпочинку та отримання ними
послуг сільського туризму; надання послуг сільського (зеленого) туризму є
суспільно-корисною

діяльністю,

що

сприяє

соціально-економічному,

культурному та екологічному розвитку сільської місцевості; сільський туризм
не є підприємницькою діяльністю, за умови наявності у садибі не більше 10
ліжко-місць, призначених для розміщення туристів» [47]. У цьому випадку при
дослідженні сутності сільського зеленого туризму більшу увагу приділяють
самій формі, наповненню такого відпочинку різними послугами та враженнями.
При розгляді даної окресленої категорії як виду туризму, акцент у першу чергу
робиться на його організації, особливостях надання відповідних туристичних
послуг. Отже, перший підхід щодо розгляду сутності сільського зеленого
туризму пов’язаний із розглядом його з позиції виробника відповідних послуг,
а інший – з позиції їх споживача.
Таким чином, за результатами дослідження генезису та суті сільського
зеленого туризму, а також враховуючи глибину та гостроту економічних викликів,
з якими стикається Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи,
автор підходить до розкриття атрибуції «сільський зелений туризм» як до
стратегічно важливого для туристичної індустрії виду внутрішніх туристичних
послуг, надання яких нерозривно пов’язане з використанням екосистемного
потенціалу та локальної інфраструктури сільських територій з метою відпочинку
або ознайомлення туристів з характерними колоритними ознаками сільської
місцевості.
Специфічність

даного

виду

туристичних

послуг

пов’язаний

із

використанням вже існуючого природно-ресурсного потенціалу сільських
територій та розкривається за ознаками: локальності – переміщення туристів в
більшості

випадків

відбувається

недалеко

від

міста

їх

проживання;
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короткотривалості – зазвичай такі подорожі не розраховані на тривалий час;
персоніфікованості – у процесі надання послуг сільського зеленого туризму
відбувається «живе» спілкування з господарями сільської садиби; колоритності
– у процесі отримання відповідних послуг туристи долучаються до місцевих
традицій, спостерігають за сільським побутом; доступності – цей вид
туристичних послуг є доступний практично всім віковим групам і людям з
різним фінансовими можливостями; гнучкості – є гнучкими в управлінні.
Зауважимо, що враховуючи таку універсальність сільського зеленого
туризму як виду відпочинку, його специфічні ознаки, варто відмітити з однієї
сторони

легкість

надання

таких

послуг,

оскільки

законодавством не

регламентуються окремі види туристичних послуг, що при цьому надаються, не
здійснюється перевірка дотримання санітарних норм. Все це покладається на
відповідальність господаря сільської садиби, який зацікавлений розвитку
власного бізнесу і повернення туристів знову на відпочинок. Окреслене є одним
з позитивних рис створення бізнесу у даній сфері.
Сільський зелений туризм у своєму розвитку безпосередньо, об’єктивно
залежить від особливостей функціонування тієї сільської місцевості, де
знаходиться сама сільська садиба, а тому має стратегічне значення для соціальноекономічного зростання сільських територій. Проте, для цього необхідне є
налагодження

довірчих

відносин

з

сільськими

мешканцями,

місцевими

громадами, сільськими та селищними радами. При цьому даний вид туристичних
послуг здійснює позитивний вплив на розвиток сільських територій, особливо в
нашій країні, де у багатьох регіонах відбуваються глибоко деструктивні процеси
руйнування господарських відносин на селі, зниження соціально-економічного
забезпечення сільського населення. В цьому напрямку слушно зазначають І. В.
Власенко та Г. В. Іващенко, що сільський зелений туризм як вид підприємницької
діяльності має особливе значення для розвитку аграрної економіки держави. Він
сприяє прискореному розвитку сільських територій, зростанню рівня добробуту
сільського населення, диверсифікує сільськогосподарське виробництво та
забезпечує вирішення низки інших завдань. Особливого значення розвиток
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підприємництва у сфері сільського зеленого туризму набуває в умовах
економічної кризи, оскільки є одним із напрямів зниження безробіття на селі та
джерелом додаткових доходів селян [25, с. 219-220].
У свою чергу Л. І. Калачевська констатує, що зелений туризм орієнтований
на сільську місцевість, робить акцент на місцевому бізнесі та посилює підтримку
місцевих зусиль. Збільшення капіталу збільшує внутрішню цінність середовища.
Ідея зеленого туризму дає змогу підприємцям проводити екскурсії по своїх селах і
використовувати доходи, щоб підтримати себе. Це також сприяє розвитку
альтернативних видів зайнятості, відродженню сільських територій [68, с. 30].
Також сільський туризм є важливим фактором розв’язання соціальноекономічних проблем сільської місцевості – це зростання зайнятості на селі,
розвиток сільської інфраструктури, отримання стабільних та вагомих прибутків
селян, зміцнення бюджету сільських поселень. Розширення знання щодо
української культури і спадщини шляхом безпосередньої участі в сільському
зеленому у туризмі [86].
Таким чином, можна стверджувати, що сільський зелений туризм має
стратегічне значення для соціально-економічного розвитку не лише сільських
поселень, але й загалом для економіки регіонів, що, у підсумку, здійснює
позитивний впливі на економічне зростання національної економіки. На
рисунку 1.1 представлено Стратегічне значення розвитку підприємств
сільського зеленого туризму ля різних рівнів економічних систем. Зауважимо,
що в Україні на сьогодні в цілому існують всі передумови для активного
розвитку сільського зеленого туризму, включаючи, як і природні т кліматичні
чинники, так і соціально-економічні фактори. Враховуючи сутність сільського
зеленого туризму як окремого виду туризм, якому притаманні свої особливості,
визначимо ті передумови, наявність яких лише стимулює його розвиток.
Зауважимо, що на відміну від чинників, які впливають на розвиток даного виду
туризму, створюючи умови для його активного функціонування, або стримують
реалізацію бізнес-проектів уданій сфері, передумови нами розглядаються як
базові принципові засади, наявність яких взагалі дозволяє стверджувати про
існування потенціалу до розвитку даного виду туризму в країні.
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сільська територія

Послуги
сільського
зеленого
туризму

- прискорює економічний розвиток
сільських територій;
- призводить до зростання доходів
сільських жителів;
сприяє
диверсифікації
сільськогосподарського
виробництва;
- підвищення кількість робочих
місць;
- розвиток сільської інфраструктури;
- дозволяє продавати супутні товари
та надавати послуги сільськими
жителями;
- формування підприємницьких
кластерів у сільській місцевості;
- підвищення соціальної активності
мешканців сільських територій;
- покращення благоустрою сільських
садиб, вулиць і сіл;
- зростання привабливості іміджу
сільських територій;
- зміцнення бюджетів сільських
поселень;
розвиток
суміжних галузей
господарства в селі (торгівля,
зв язок, транспорт, будівництво);
активізація
використання
малоосвоєних
рекреаційних
ресурсів;

розвиток економіки регіону

підвищує
загальний
соціально-економічний
розвиток,
насамперед,
депресивних регіонів;
- розвиток культурної та
історичної інфраструктурі у
регіоні;
- активізація діяльності інших
сфер регіональної економіки,
що надають супутні послуги та
продають необхідні товари для
здійснення сільського зеленого
туризму;
- активізує розвиток місцевого
бізнесу;
підвищує
туристичну
привабливість регіону;
- сприяє зростанню кількості
туристів, що відвідують регіон;
- відбувається диверсифікація
аграрного бізнесу в регіоні;
зростання
туристичного
потенціалу регіону;
- збереження та розвиток
місцевих народних промислів;

національна економіка
- зниження рівня безробіття на
селі;
- зниження темпів міграції
населення до великих міст;
зниження
міграції
працездатного населення за
межі країни;
розвиток
внутрішнього
туризму в країні;
- збільшення доходів до
бюджетів всіх рівнів;
- зростання рівня культурної
освіченості,
національного
патріотизму;
відновлення
історичної
інфраструктури;
- популяризація української
культури серед іноземців;
стимулювання
розвитку
сфери послуг у сільській
місцевості;
- зростання рівня доходів
сільських мешканців;
- збереження та розвиток
людського капіталу;
розвиток
малого
та
середнього бізнесу в країні.

Рис. 1.1. Стратегічне значення розвитку підприємств сільського зеленого туризму
Складено автором на основі джерел: [5; 34, с. 26; 62; 81; 89; 104, с. 135; 144, с. 204; 184]
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До їх числа таких передумов, на наше переконання, доцільно віднести такі:
– комфортні кліматичні умови для відпочинку в сільській місцевості,
особливо влітку;
–

гарні

природні

умови,

наявність

краєвидів,

різносторонність

природного ландшафту;
– наявність екологічних територій, де не розвивається активно
сільськогосподарське виробництво та відсутні промислові об’єкти;
– наявність територій з незначною кількістю населення, що дає
можливість туристам організувати більш усамітнений відпочинок;
– існування належної якості транспортної дорожньої, інформаційної
інфраструктури;
– наявність відомих культурних подій, історичних місць, відомих
архітектурних споруд і т.д.
Самі чинники, що сприяють розвитку сільського зеленого туризму,
згруповані та представлені на рисунку 1.2.
Всі чинники були розподілені у наступні групи: глобальні, національні,
інституційні, регіональні та локальні. Зазначимо, що вагому роль серед них
відіграють глобальні чинники, які фактично або сприяють міжнародному
туризму, або його стримують і тим самим підвищують інтерес населення до
внутрішнього туризму, в тому числі й до відпочинку в сільській місцевості.
Проте, для жителів, які виїжджають на відпочинок до сільських садиб на
відпочинок на вихідні, важливими також є умови самого відпочинку. Таким
чином, окрім, національних та регіональних умов ведення бізнесу, власникам
сільських садиб варто постійно підвищувати якість обслуговування своїх
клієнтів, розширювати перелік доступних для них послуг. Такий підхід
дозволить підвищити кількість відпочиваючих та сформувати позитивну
репутацію серед клієнтів.
Отже,

у

межах

даного

проаналізовано концептуальні
зелений туризм».

підрозділу

дисертаційної

роботи

було

підходи до визначення атрибуції «сільський
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особливості
розвитку
глобального
ринку
туристичних
послуг;
політична
ситуація
в
країнах, що є
лідерами
туристичної
галузі;
особливості
перетину
кордонів
між
країнами,
наявність безвізу;

- географічне розташування
країни;
- природно-кліматичні умови;
- політична стабільність та
належний рівень безпеки;
- рівень міграції населення за
кордон;
стабільність
національної
валюти;
- рівень доходів громадян;
- зростання кількості міських
мешканців;
доступність
фінансових
ресурсів для розвитку бізнесу;
- особливості функціонування
ринку землі;

наявність
нормативноправового забезпечення у даній
сфері;
- існування системи державної
підтримки;
наявність
активно
функціонуючих
асоціацій,
професійних
об’єднань
власників бізнесу у сфері
сільського зеленого туризму;
наявність
діючого
конкурентного середовища для
розвитку туристичного бізнесу;
- рівень корупції в країні
- наявність системи сертифікації
туристичних об’єктів;

Глобальні

Національні

Інституційні

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Регіональна

Локальні

рівень
підтримки
органів
місцевого
самоврядування
розвитку місцевого та середнього
бізнесу;
територіальне
розміщення
регіону;
- наявність великих міст в регіоні;
історичні
особливості
та
культурна спадщина регіону;
- рівень аграрного розвитку в
регіоні;
- особливості кліматичної зони
регіону;
- рівень промислового розвитку в
регіоні;
- наявність рекреаційних об’єктів;
- рівень екологічного забруднення;

- наявність водойм;
- рівень розвитку сільської соціальної інфраструктури;
- близькість міст;
- транспортна та дорожня інфраструктура;
- особливості взаємодії з сільськими мешканцями;
- наявність підтримки з боку сільських та селищних
рад, об’єднаних громад;
- досвід роботи у сфері сільського зеленого туризму;
- наявність історичних будівель, споруд на території;
- існування культурних традицій, ярмарок
- наявність поряд сільськогосподарських підприємств,
інтенсивність їх роботи;
- наявність заповідників поряд, лісів;
- доступ до мережі Інтернет;
- бажання власників сільських садиб розвиватися,
об’єднуватися з сільськими мешканцями для розвитку
власного бізнесу.

Рис. 1.2. Чинники розвитку сільського зеленого туризму
Складено авторкою на основі джерел: [34; 35; 90; 197]
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Зокрема, вагома увага була приділена розгляду сутності таких атрибуцій як
«сільський туризм», «агротуризм», «екотуризм». Аналіз їхньої сутності
дозволив обґрунтувати зміст сільського зеленого туризму, визначити його
відмінності від аграрного та екологічного туризму. Для реалізації окресленого
було проведено контент-аналіз сформованих у наукових роботах підходів до
розгляду сутності таких видів туризму. Також вагома увага була приділена
дослідженню питань позитивного впливу даного виду туризму на розвиток
сільських територій, економіки регіонів та національного господарства загалом.
Проте, виокремлення передумов та систематизація чинників розвитку
сільського зеленого туризму дають підстави стверджувати, що функціонування
окремих туристичних об’єктів у даній сфері залежить значною мірою і від
стану інфраструктури, що існує у межах конкретної сільської території.
Відповідно питання визначення сутності такої інфраструктури, її видів та ролі у
розвитку сільського зеленого туризму розглядаються у наступному підрозділі
дисертації.

1.2. Система критичної інфраструктури сільського зеленого туризму
Розвиток сільських територій є важливою передумовою забезпечення
соціально-економічного розвитку країни загалом. У тих державах, в яких
сільське господарство як галузь національної економіки відіграє важливу роль
у формуванні конкурентоспроможності країни, створення умов для стабільного
розвитку сільських територій стає одним з ключових завдань.
Україна відноситься саме до тих країн, де сільське господарства є
невід’ємною складовою економіки, що обумовлено історичними, природними,
економічними та соціальними передумовами. Проте, протягом останніх
десятиліть функціонуванню сільських територій в країні не приділялася
належна увага, що призвело до занепаду села і глибоких деструктивних
чинників у розвитку сільських територій.
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Розвиток сільського зеленого туризму, насамперед, активізує приватну
господарську діяльність на селі, дає можливість отримати додатковий дохід для
надавачів відповідних туристичних послуг, частково створити нові робочі
місця, при злагодженій роботі з місцевими органами влади га громадами
підвищити рівень інфраструктури на селі, покращити соціальні умови життя
сільських жителів. Цілком погоджуємося з позицією С. В. Коробки [83] , що
сільський туризм є важливим фактором розв’язання соціально-економічних
проблем сільської місцевості – це зростання зайнятості на селі, розвиток
сільської інфраструктури, отримання стабільних та вагомих прибутків селян,
зміцнення бюджету сільських поселень.
Сільський зелений туризм як один з напрямків туристичної діяльності є
невід’ємною складовою розвитку сільських поселень і має значну кількість
переваг для їх розбудови. Проте, активізація використання такого виду туризму,
збільшення пропозицій відповідних туристичних послуг вимагає державної
підтримки та розробки і впровадження стратегічних заходів у даній сфері.
Розглянемо особливості ведення господарської діяльності у сфері
сільського зеленого туризму. Зазначимо, що будь-яка туристична діяльність це,
насамперед, відносини, що виникають між споживачами та виробниками
туристичних послуг. У межах послуг сільського зеленого туризму виробниками
таких послуг вступають окремі сільські сім’ї, які поживають на певній
території. Відповідно, споживачами – ті економічні суб’єкти, що приїжджають
на відпочинок до сільських садиб.
Варто пам’ятати, що сільський зелений туризм – це бізнес, який у будьякому випадку повинен приносити дохід його власникам. Специфічною рисою
даного виду туризму є те, що реалізація цього бізнесу активізує значну
кількість додаткових, синергетичних ефектів, які позитивно можуть впливати
загалом на розвиток сільських територій.
Доцільно враховувати також, що у світі на сьогодні вже існує значний
потенціал для розвитку сільського зеленого туризму. Погоджуємося з позицією
Т.І. Ткаченко [185], що як альтернативне джерело доходу, крім традиційного
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сільськогосподарського виробництва, даний вид туризму особливо важливий в
країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою, де інвестиції в
сільське господарство та обсяг державної підтримки нижчі порівняно з
розвиненими європейськими країнами та США. Різноманітність сільської
культури в різних країнах надає можливості для побудови привабливих і
конкурентоспроможних туристичних продуктів.
На наше переконання, попит на туристичні послуги у сфері сільського
зеленого туризму буде лише зростати у майбутньому, що обумовлено
наступними факторами: менша вартість відпочинку у порівнянні з відпочинком
за кордоном; простота організації та виїзду на відпочинок, можливість
здійснювати нетривалий виїзд (на вихідні); зростання швидкості життя,
особливо у великих містах та їх агломераціях, що формує бажання відпочити на
природі в сільській місцевості; зростання рівня стресу, якому піддається
людина, проживаючи у міських поселеннях; розширення міст, зростання
кількості міських мешканців, прискорення інтенсивності проживання в містах;
відносна екологічна чистота сільських територій, що стимулюють попит на
відповідні туристичні послуги; зростання рівня освіченості громадян, бажання
долучитися до природи та провести час в екологічно чистій місцевості; зміна
векторів розвитку світової туристичної індустрії.
У переважній більшості випадків сільський зелений туризм – це невеличкі
бізнес-ідеї, що отримали своє впровадження в життя і дають змогу їх власникам
диверсифікувати власні грошові надходження. У даному виду туризму важливу
роль відіграє господар садиби, куди приїздять туристи. Саме він надає більшість
послуг, забезпечує домашньою їжею, виконує функції гостинного хазяїна. Саме
від нього туристи пізнають народні ремесла, фольклор, побут та духовний світ
місцевих жителів. Від уміння, культури, доброзичливості господаря також
залежить ступінь задоволення туристів відпочинком у селі [76, с. 75].
Таким чином ефективний розвиток господарської діяльності у сфері
сільського господарства можливий при наявності таких передумов: наявність в
сільській

території

історичних

та культурних

цінностей,

сприятливих
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природних та кліматичних умов для відпочинку; незначна кількість мешканців в
поселенні, де знаходиться сільська садиба; відсутність поряд шкідливих
промислових підприємств та незначний розвиток сільськогосподарського
виробництва; вмотивованість господарів сільської садиби розвивати власний
бізнес, постійно підвищуючи якість надання послуг; наявність відповідної
соціальної,

транспортної

інфраструктури,

можливість

її

використання;

підтримка місцевих органів влади, громади.
Саме врахування окреслених передумов є важливою складовою побудови
успішного бізнесу у сфері сільського зеленого туризму. Варто також зазначити,
що ведення такої господарської діяльності вимагатиме додаткового часу та
навиків роботи в Інтернеті для просування власних туристичних продуктів та
залучення споживачів відповідних послуг.
Економічна модель реалізації господарської діяльності у сфері сільського
зеленого туризму представлена на рисунку 1.3. Зазначимо, що для такої
діяльності притаманними є власні особливості, а саме: послуги надаються
непрофесійними економічними суб’єктами, а саме особистими селянськими
господарствами, окремими родинами, які не мають досвіду підприємницької
діяльності; при наданні відповідних туристичних послуг використовуються
власні житлові приміщення господаря сільської садиби, що дозволяє
зекономити кошти на розміщенні туристів; для започаткування власної справи
у сфері зеленого туризму не потрібні значні обсяги інвестиційних ресурсів; при
наданні туристичних послуг використовується власна сільськогосподарська
продукція, яка виробляється селянами самостійно; можливість отримання
більшого доходу, оскільки його не треба віддавати посередникам, спрощена
система оподаткування; особистий контроль господарем, тобто виробником
туристичної послуги, всього процесу відпочинку відвідувачів; можливість
продавати супутні послуги туристам (посуд, вироби з дерева, металу і т. ін.);
попит на туристичні послуги залежить від природних факторів та сезонності
(підвищений попит влітку, невелика кількість туристів взимку).
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Рис. 1.3. Економічна модель реалізації господарської діяльності
у сфері сільського зеленого туризму
Складено автором на основі джерел: [28; 29; 40; 63; 97; 100; 166; 169; 187; 191; 197].
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Зауважимо, що сезонність зумовлена багатьма факторами, і більшість
дослідників поділяють їх на дві основні категорії: природні та інституційні змінні.
Природні зміни пов’язані з географічним положенням, кліматом або зміною
температури [193]. Інституційні змінні пов’язані з періодом канікул у студентів,
школярів, вихідними днями та національними святами у країні [189].
Важливість дотримання принципу сталого розвитку власної діяльності
при наданні послуг у сфері сільського зеленого туризму. Це обумовлює
важливість для розвитку даного виду туризму не лише економічних передумов,
але і соціальних та, особливо, екологічних чинників. Варто розуміти, що
надання відповідних туристичних послуг безпосередньо потребує пошуку
рішень щодо забезпечення мінімального втручання людей в екологічний стан
території, збереження природи місцевості, що є вкрай важливими для побудови
успішного бізнесу [199].
Таким чином, варто відмітити, що для господарської діяльності у сфері
сільського зеленого туризму, притаманні свої унікальні особливості ведення
бізнесу. Їх врахування дозволить потенційним власникам бізнесу побудувати
дійсно ефективну модель здійснення такої діяльності, прорахувати ризики, що
можуть виникати при наданні туристичних послуг у даній сфері.
Проте, здійснення будь-якої діяльності не можливе без відповідної
інфраструктури, рівень забезпечення якою впливає на стан розвитку суб’єктів
господарювання. Іншими словами, одну з ключових ролей у розвитку сільського
зеленого туризму відіграє наявність відповідної інфраструктури для здійснення
даного виду бізнесу. Варто розуміти, що просте життя у сільській садибі туристів
не буде дуже цікавити, вони хочуть отримати додаткові послуги у даній сфері,
скористатися можливість відпочинку та з користю провести час, отримати
позитивні емоції та враження. Для цього обов’язковою умовою є розвиток
інфраструктури на території, де знаходиться туристичний об’єкт.
У багатьох наукових дослідженнях вчені відводять значну увагу питанням
поглиблення теоретичних, методичних та розробці прикладних засад розвитку
загалом сфери сільського зеленого туризму, проте не у багатьох дослідженнях
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належна увага відводиться більш детальному аналізу інфраструктурного
забезпечення, його сутності, видам інфраструктури та особливостям їхньої
взаємодії. Саме тому окреслені питання є актуальними та важливими з позиції
формування умов для розвитку даного виду туризму.
Проведемо аналіз інфраструктури підприємств сільського зеленого
туризму. Обґрунтуємо сутність даної категорії. Для цього з’ясуємо з початку
зміст таких дефініцій як «інфраструктура», «туристична інфраструктура»,
«соціальна інфраструктура села».
Отже, з початку розглянемо окремі наукові підходи до розгляду сутності
категорії

«інфраструктура».

Одразу

зауважимо,

що

ця

дефініція

є

універсальним економічним поняттям, оскільки є невід’ємною складовою
розвитку

всіх

економічних

систем.

Саме

тому

питання

дослідження

особливостей інфраструктурного забезпечення активного функціонування
таких систем є важливими та обов’язковими для врахування при розробці
заходів

їх

розбудови.

Погоджуємося

з

позицією

І. М. Бойчик,

що

інфраструктура є сектором економіки загального призначення, тобто її
елементи можуть однаковою мірою використовуватись усіма суб’єктами
ринкових відносин: від підприємств малого бізнесу до транснаціональних
корпорацій будь-якої галузевої належності й виду діяльності, а також
державних інституцій [15, c. 37].
У таблиці 1.3 наведено окремі сформульовані вченими концепції розгляду
сутності дефініції «інфраструктура». Отже, інфраструктуру доцільно, на наше
переконання, розглядати як допоміжну систему, що забезпечує розвиток
основної системи. Цілком зрозуміло, що система інфраструктури є досить
складною сукупністю різних за своєю природою складових, оскільки активне
функціонування економічних об’єктів, процесів або систем залежить від їхньої
ефективної роботи.
Інфраструктура сільського зеленого туризму також є складною системою,
яка містить велику кількість підсистем, які у взаємозв’язку формують єдиний
простір для якісного надання відповідних туристичних послуг.
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Таблиця 1.3
Підходи до трактування сутності категорії «інфраструктура»
Визначення
Автор, джерело
Інфраструктура – сукупність галузей та видів діяльності, що
Економічна
обслуговують як виробничу, так і невиробничу сфери економіки
енциклопедія
(транспорт, зв'язок, комунальне господарство, загальна і професійна
[57]
освіта, охорона здоров'я тощо).
Інфраструктура – галузі економіки, науково-технічних знань, В. Васильєв [19]
соціального життя, які безпосередньо забезпечують виробничі
процеси та умови життєдіяльності суспільства.
Інфраструктура – складна, динамічна система, елементи якої мають А. В Дубодєлова
спільну мету діяльності, яка полягає у формуванні та реалізації заходів
[54, с. 120]
з метою створення передумов функціонування певного явища, об’єкта,
процесу, тобто сприяння розвитку іншої системи.
Інфраструктура – підструктура, частина структури системи, що
О. Є. Гудзь
знаходиться під структурою, але пов’язана з нею і їй належить.
[43, c. 61]
Інфраструктура – це сукупність складових частин якого-небудь
Г. С. Морозова
об'єкта, які мають підпорядкований допоміжний характер та [111, c. 210-211]
забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта загалом.
«Під інфраструктурою необхідно розуміти сукупність елементів, що
І. І. Рекуненко
забезпечують, регулюють та створюють умови для нормального,
[141, c. 61]
безперебійного, багаторівневого функціонування господарських
взаємозв’язків та взаємодії об’єктів та суб’єктів ринкової економіки та
руху товарно-грошових потоків».
Інфраструктура – це сукупність складових частин якого-небудь
М. М. Мамчин
об'єкта, які мають підпорядкований допоміжний характер та
[104, c. 455]
забезпечують умови для нормальної діяльності об'єкта загалом.
Інфраструктуру можна розглядати як сукупність елементів, які М. Є. Коваленко
забезпечують безперебійне функціонування взаємозв’язків об’єктів і
[78, c. 303]
суб’єктів даної системи. З цього визначення випливає, що
інфраструктура як певна підсистема в іншій системі покликана
забезпечити діяльність взаємозв’язків між елементами власне системи,
до яких належать її об’єкти і суб’єкти, та певним чином регулювати,
впорядковуючи взаємодію всіх елементів.
Інфраструктура – комплекс ринкових інститутів, що забезпечують
О. О. Гуменюк
взаємозв’язок основних макроекономічних потоків. Іншими словами,
[44, c. 56]
інфраструктура – це комплекс галузей господарства, що обслуговують
виробництво.
Інфраструктуру потрібно розглядати як цілісну систему, в основу
Б. Р. Брунець
котрої закладено функцію забезпечення виробничої та невиробничої
[17, c. 377]
сфер діяльності людини з метою досягнення максимального
економічного ефекту із урахуванням моральних та духовних благ
населення, охорони здоров'я та забезпечення умов охорони та
відтворення навколишнього середовища.
Згруповано затвором на основі джерел [17; 19; 43; 54; 57; 78; 104; 111; 141]

Логічно припустити, враховуючи специфіку господарської діяльності
підприємств у сфері сільського зеленого туризму, що дослідження особливостей

49

інфраструктурного

забезпечення

розвитку

таких

економічних

суб’єктів

необхідно здійснювати з урахуванням змісту таких категорій, як «туристична
інфраструктура» та «соціальна інфраструктура села». Розглянемо етимологію
окреслених дефініцій.
Туристична інфраструктура є невід’ємною складовою активного розвитку
всієї туристичної галузі в країні. На сьогодні вже проведено значну кількість
досліджень для виявлення сутності такої інфраструктури, її базових складових.
Зокрема, представимо декілька з них:
1) інфраструктура туризму – система організацій та інституцій, діяльність
яких спрямована на надання туристичних послуг з метою збалансування
інтересів суб’єктів туристичного ринку у відповідності до норм чинного
законодавства [53, с. 38];
2) інфраструктура

туризму

–

комплекс

споруд,

інженерних

і

комунікаційних мереж, у тому числі телекомунікаційного зв’язку, доріг,
суміжні індустрії туризму підприємства, що забезпечують нормальний доступ
туристів до туристських ресурсів, а також забезпечення життєдіяльності
підприємств індустрії туризму [18, с. 212];
3) інфраструктуру туризму – комплекс видів діяльності щодо створення
умов для реалізації туристських послуг. Слушним є і розуміння туристичної
інфраструктури як сукупності різноманітних об’єктів, що використовуються
для задоволення потреб туристів [85, с. 119];
4) туристична інфраструктура – це складне суспільно-географічне
утворення системного характеру, яке формується та функціонує за наявності
певної кількості елементів інфраструктури туризму, які пов’язані між собою
прямими та зворотними зв’язками, структура та інтенсивність яких формується
під впливом туристичного попиту [54, с. 67];
5) туристична інфраструктура – це сукупність штучно створених
рекреаційних закладів та супутніх об’єктів, побудованих для загального
користування за рахунок державного інвестування: автомобільні та залізничні
дороги, пункти пропуску, аеропорти, лікарні, школи тощо [77, с. 94];
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6) туристична інфраструктура – сукупність об’єктів, які забезпечують
відпочинок і розважання туриста; це базова умова розвитку туризму
[140, с. 109].
Аналіз

окреслених

«інфраструктура

туризму»

підходів

до

розгляду

сутності

категорії

(«туристична інфраструктура») дає підстави

визначити такі особливості досліджуваної дефініції, а саме: туристична
інфраструктура є невід’ємною складовою розвитку туризму, організації
відпочину споживачів туристичних послуг; однією з ключових функцій
туристичної

інфраструктури

є

функція

забезпечення;

туристична

інфраструктура – це цілісна система взаємопов’язаних елементів, підсистем;
туристична інфраструктура – це переважно сукупність штучно створених
людиною об’єктів та підсистем.
Отже, окреслені особливості також будуть притаманними й системі
інфраструктури сільського зеленого туризму. Проте, зважаючи на специфіку
цього виду туризму, доцільно зауважити, що для надання відповідних
туристичних послуг необхідно також залучати й інфраструктуру тієї місцевості,
де буде розміщено туристичний об’єкт сільського зеленого туризму. Важливим
також є розвиток такої інфраструктури на належному рівні, оскільки це
впливатиме

частково

і

на

якість

надання

туристичних

послуг

відпочивальникам. Питання визначення сутності сільської інфраструктури є
досить складним, оскільки пов’язане з великою кількістю різних об’єктів,
підсистем та інститутів, які існують в сільській місцевості й у комплексі
забезпечують розвиток сіл, селищ та об’єднаних громад.
У науковій літературі найчастіше вчені оперують категоріями «соціальна
інфраструктура села», «сільська соціальна інфраструктура». Відповідно їх зміст
пов'язаний з сутністю дефініції «соціальна інфраструктура». Розглянемо її
сутність більш докладно. Г. С. Морозова зазначає, що в найзагальнішому
розумінні соціальна інфраструктура представлена сукупністю об’єктів, що
забезпечують задоволення потреб населення шляхом надання благ та
опосередковано впливають на ефективність суспільного виробництва через
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основну продуктивну силу – людей [3, с. 34; 111, c. 211]. У свою чергу,
В.П. Рябоконь, Л. А. Рарок

зауважують, що соціальна інфраструктура є

матеріально-речовою базою соціальної сфери села, сукупністю об’єктів, що
належать сфері обслуговування сільського населення (житлове, комунальне
господарство, транспорт, зв’язок, торгівля, громадське харчування, побутове
обслуговування, охорона здоров’я, соціальне забезпечення обслуговування,
освіта, культура, мистецтво, спорт), функціонування яких спрямоване на
задоволення його потреб, оскільки забезпечує оптимальні умови для
раціональної діяльності, передусім самої людини [151, c. 59]. Відповідно у
науковій літературі існують такі підходи до розуміння сутності сільської
соціальної інфраструктури:
1) сільська соціальна інфраструктура – це організаційно-економічна
система, що забезпечує рух різного виду потоків: товарних, фінансових, трудових,
інформаційних, з метою задоволення оптимальних умов життєдіяльності сільської
соціально-територіальної спільноти у взаємодії з територіальною економічною
системою (підприємства агропромислового комплексу, сільського населеного
пункту, сільського адміністративного району, регіону, країни) [186, c. 70];
2) сільська соціальна інфраструктура – це система галузей, розташованих
на певній території, які виконують різні соціальні функції, що створюють
умови для ефективного функціонування людини і виробництва, соціальні
умови відтворення працівників і гармонійного розвитку членів їх сім'ї
[161, c. 35];
3) соціальна інфраструктура села – сукупність економічних відносин та
матеріальних благ, що забезпечують задоволення потреб сільського населення,
приймають участь у процесі відтворення людського капіталу і тим самим
сприяють підвищенню ефективності виробництва на визначеній території [95];
4)

соціальна

інфраструктура

сільських

територій

–

це

мережа

підприємств, установ, закладів, а також окремих служб (з їх матеріальною
базою, працівниками, господарськими та іншими зв’язками), яка забезпечує
соціально-культурні та житлово-побутові умови сільського населення з метою
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гарантування відтворення робочої сили та підвищення якості життя сільського
населення [56, с. 133].
Таким чином, сільська соціальна інфраструктура являє собою сукупність
різних за своєю природою підсистем та об’єктів, які створюють умови для
функціонування сільської місцевості, сприяють ефективному її соціальноекономічному розвитку.
Внутрішній туризм, є одним із найбільш швидко зростаючих секторів у
світі, ставши основною економічної діяльності для багатьох острівних країн.
Саме внутрішній туризм здатний задовольнити потреби працевлаштування, а
також є одним із основних джерел формування місцевих та регіональних
бюджетів. Внутрішній туризм є особливо важливим для депресивних сільських
територій, для якого особливості їх розташування в поєднанні з винятковими
природними та культурними ресурсами є сильною конкурентною перевагою.
Наразі туризм відіграє стратегічну роль у забезпеченні сталого зростання
національної економіки, тому переймання світового досвіду сталого розвитку
внутрішнього туризму є важливим напрямом його розвитку. Сьогодні багато
малорозвинутих держав покладається саме на цей сектор економіки, вважаючи
внутрішній туризм фактором збільшення свого процвітання та стимулювання
розвитку інших суміжних секторів. При цьому туризм повинен бути належним
чином спланований за взаємної підтримки розвитку туризму та управління із
навколишнім середовищем і посиленням зв'язків з іншими секторами.
Внутрішній туризм завдяки своїй наскрізній природі здатен вирішити цілий ряд
пріоритетних питань сталого розвитку як ключового компоненту зеленої
економіки. Тому сьогодні державна політика має сприяти сталому розвитку
відповідального, стійкого та загальнодоступного туризму, що забезпечить
створення робочих місць та подолання бідності, демонструючи потенціал
туризму як каталізатора економічного зростання та розвитку.
Звертаючи увагу на те, що в наслідок катастрофічних ризиків на тлі
розгортання глобальної економічної кризи, відновлення національної економіки
має пройти довгий шлях, розвиток інфраструктури має критичне значення для
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підприємств сільського зеленого туризму для відродження депресивних
сільських територій, а тому представляє собою сукупність об’єктів, мереж або
їх частини, фізичних чи віртуальних, синергічне поєднання яких створює
необхідні умови для розвитку підприємств сільського зеленого туризму,
забезпечуючи їх відповідними функціями та послугами, ефективна взаємодія
яких сприятиме соціально-економічному відродженню сільських територій
(рис. 1.4).
Сукупність об’єктів, систем, мереж або їх частини, які віднесено до
системи критичної інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму,
слід згрупувати за рівнем їх важливості для виробництва туристичного
продукту за наступними підсистемами забезпечення: основна, організаційна та
компліментарна. До складу основної інфраструктури входить сукупність
базових інфраструктурних елементів, без наявності яких неможливо взагалі
надавати послуги у сфері сільського зеленого туризму. До цієї групи було
віднесено такі види інфраструктури: приміщення для проживання, комунальна
інфраструктура,

виробничий,

господарський

інвентар,

транспортна

інфраструктура, дорожня інфраструктура та телекомунікаційна інфраструктура.
Окреслені види інфраструктури складають базові умови, які необхідно
забезпечити для побудови ефективного бізнесу даній сфері. Зауважимо, на
початковому етапі створення сільської садиби на старту бізнесу основна
інфраструктура в цілому вже сформована, що значно спрощує ведення
господарської діяльності і не вимагає вкладення значних фінансових ресурсів.
До

складу

комплементарної

інфраструктури

входить

група

інфраструктурних об’єктів, наявність яких дає можливість створити умови для
залучення туристів для відпочинку, розширити переліку послуг та, відповідно,
збільшити доходи від їх надання. Ця група інфраструктурних об’єктів є
додатковими умовами для ведення господарської діяльності у сфері сільського
зеленого туризму. До цієї групи нами було віднесено такі види інфраструктури:
екологічна,

фермерська

(аграрна),

сільська

соціальна

інфраструктура,

екскурсійна, спортивна, релігійна, культурно-історична інфраструктура.
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Інституційна ситема

Транспортне та шляхове
забезпечення
Побутове
обслуговування
Телекомунікаційне
забезпечення

Фінансово-кредитна
система

КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

сукупність об єктів, систем, мереж або їх частини, фізичні чи
віртуальні, що створюють необхідні умови для ефективного розвитку
підприємств сільського зеленого туризму, забезпечують їх
відповідними функціями та послугами, порушення яких негативно
впливатиме як на діяльність самих підприємств, так і на соціальноекономічний розвиток сільських територій

Розважальна

Рекреаційна

Регламентуюча система

Мережі послуг

Спортивна

Інформаційна система

Житлове забезпечення

Громадське харчування
або «гостинність»
Комунальне
забезпечення

Реалізація сувенірної продукції

Релігійна

Культурна

Рис. 1.4. Види критичної інфраструктури сільського зеленого туризму
Складено авторкою на основі джерел [6; 10; 15; 40; 44; 69; 79].
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Об’єкти, що віднесено до групи комплементарної інфраструктури
дозволяють підвищити привабливість відпочинку саме у цій сільській
місцевості,

урізноманітнити

відпочинок

для

туристів,

дозволяють

їм

долучитися до сільського побуту та культурних традицій сільського населення.
Частково реконструкція окремих об’єктів вимагатиме фінансових ресурсів, але
значний обсяг робіт може бути здійснений власниками сільської садиби
самостійно.
Також ефективне використання компліментарної інфраструктури полягає
у активному залученню додаткових спеціалістів для проведення екскурсій,
ознайомлення з історичними фактами щодо розвитку території, відвідуванням
релігійних установ.
Організаційна інфраструктура представлена сукупністю інститутів,
функціонування яких покликано формувати умови для ведення бізнесу у сфері
сільського зеленого туризму. Дана група інфраструктурних інститутів є
зовнішніми системами, які однаково впливають на всі об’єкти даного виду
туризму в країні, визначають правила їх створення та функціонування. На
ефективну роботи об’єктів інституційної інфраструктури власники бізнесу
даній сфері в цілому звичайно впливати не можуть, але частково залежать від їх
підтримки. При цьому для відстоювання власних інтересів, підприємці мають
змогу об’єднуватися в асоціації, спільні неприбуткові організації та лобіювати
їх на різних рівня виконавчої та законодавчої влади, як це здійснюють
аналогічні об’єднання в різних сферах національної економіки.
Варто також констатувати, що найбільш ефективний розвиток сільського
зеленого туризму в країні можливий лише через спільну роботу всіх учасників, які
зацікавлені у його розбудові, а саме: власників сільських садиб, а інших
інститутів,

що

формують

економічне

середовище

для

функціонування

відповідних туристичних об’єктів. Їх власники самостійно цілком мають змогу
створити та підтримувати основну інфраструктуру, частково компліментарну, але
побудова масштабних інфраструктурних об’єктів не зможе бути ними реалізована.
Саме органи державної та місцевої влади повинні цю функцію взяти на себе, а
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саме: ремонт транспортної інфраструктури, дорожнього покриття, створення умов
для отримання мікрокредитів для розвитку бізнесу, формування національного
інформаційного простору розвитку внутрішнього туризму, в т.ч. сільського
зеленого туризму.
Отже, розвиток інфраструктури даного виду туризму є досить складним
завданням, оскільки сама інфраструктура сільського зеленого туризму як об’єкт
дослідження є складно структурованим явищем з великою кількістю різних
елементів. Це і ускладнює сам процес вивчення процесів її створення, розвитку.
Для поглиблення теоретичних та методичних положень у сфері розвитку
сільського зеленого туризму та ведення господарської діяльності, використаємо
методології системного підходу для комплексного опису інфраструктури даного
виду туризму як цілісного, єдиного об’єкта вивчення. Для цього з початку коротко
розглянемо базові положення окресленого підходу.
Отже, системний підхід – це універсальний спосіб дослідження різних
явищ і використовується у багатьох науках. Його сутність полягає у розгляді
конкретного об’єкта як складної системи взаємопов’язаних елементів. Таким
чином, для розуміння сутності даного підходу важливо також оперувати
змістом категорії «система». Розглянемо найбільш вживані трактування до
визначення її сутності:
1) система - це об’єкт, який характеризується складом елементів,
структурою їх зв’язків, параметрами і має хоча б один вхід та вихід, які
забезпечують зв’язок із зовнішнім середовищем, що характеризується законами
поведінки і змінює поведінку під час надходження впливів, які керують [71, с. 1112];
2) система – комплекс взаємопов’язаних елементів, який утворюється та
функціонує в межах певного середовища на основі дії механізмів внутрішніх,
зовнішніх зв’язків через вхідні та вихідні потоки і має чітко зазначену мету та
функції [57];
3) система – сукупність об’єктів і відносин між ними, які взаємодіють із
зовнішнім середовищем та мають спільну мету, що дозволяє розглядати їх як
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окремий об’єкт [68];
4) система – це множина об’єктів разом із відношеннями між об’єктами
та між їх атрибутами (властивостями) [73, с. 37];
5)

система

у

вузькому

значенні

–

це

порядок,

зумовлений

цілеспрямованим розміщенням усіх складових у певній ієрархії або логічному
підпорядкуванні, а в розгорнутому – це динамічна, самоорганізуюча,
багатофункціональна

структура,

усі

компоненти

якої

взаємодіють

та

зумовлюють синергетичний ефект, спрямований на досягнення позитивного
результату [139, с. 55];
6) систему розглядатимемо як цілісний об’єкт дослідження, який
цілеспрямовано виділений дослідником у процесі наукового пізнання, має
певну окремо ідентифіковану мету функціонування, складається з компонентів
та їх взаємозв’язків, взаємодіє з іншими об’єктами реальності, які становлять
зовнішнє середовище щодо об’єкта пізнання [60].
Таким чином, використовуючи наведені трактування сутності системи, її
сутність будемо розглядати як цілісну сукупність різних компонентів, які
пов’язані між собою єдиною метою існування, взаємодіють між собою,
утворюють окремий об’єкт дослідження, якому притаманна єдина мета
функціонування та взаємодія із іншими системами. Сутність системного
підходу полягає у виділення сукупності елементів, які пов’язані між собою і
утворюють єдиний об’єкт дослідження. Загалом системний метод – це
теоретичний науковий підхід, якому притаманна універсальність і сутність
якого полягає в розгляді досліджуваного об’єкта як цілісної системи, окремого
явища, що складається з окремих компонентів та взаємозв’язків між ними [60].
Отже,

оперуючи

сутністю

системного

підходу,

розглянемо

інфраструктуру сільського зеленого туризму як окрему цілісну систему, яка
складається з низки підсистем та компонентів. На рисунку 1.5 представлена
структурна модель розвитку системи критичної інфраструктури підприємств
сільського зеленого туризму.
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Рис. 1.5. Структурна модель системи критичної інфраструктури сільського зеленого туризму.
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Систему

критичної

інфраструктури

сільського

зеленого

туризму

запропоновано розглядати як сукупності об’єктів, мереж або їх частини,
фізичних чи віртуальних, синергічне поєднання яких створює необхідні умови
для розвитку підприємств сільського зеленого туризму, забезпечуючи їх
відповідними функціями та послугами, ефективна взаємодія яких сприятиме
соціально-економічному відродженню сільських територій.
В цілому система критичної інфраструктури сільського зеленого туризму
являє собою сукупність відносин, що виникають між власниками сільських
садиб та іншими економічними суб’єктами з приводу створення умов для
розвитку їх бізнесу. Враховуючи значну кількість таких суб’єктів, то і
відносини у даній сфері є складними, а ефективність бізнесу залежить від
великої

кількості

різних

чинників.

У

будь-якому

випадку,

система

інфраструктури сільського зеленого туризму є невід’ємною складовою його
розвитку і вимагає постійного удосконалення та трансформації.
Система критичної інфраструктури сільського господарства, як було
зазначено, має свою єдину мету, яка об’єднує всі складові такої системи у єдине
ціле. У даному випадку метою визначено створення умов для удосконалення та
активізації господарської діяльності у сфері зеленого туризму.
Відповідно така мета може бути досягнута лише через конкретизацію
функцій зазначеної системи, тобто тієї діяльності, яку вона може здійснювати
для власного функціонування. Відповідно, на наше переконання до функцій
системи інфраструктури сільського зеленого туризму варто віднести наступні:
1) забезпечувальна – всі види інфраструктурні об’єкти у даній сфері
функціонують для, з однієї сторони забезпечення процесу надання туристичної
послуги, а з іншої – для підвищення їх якості;
2) розвитку – сутність полягає в тому, що створення додаткової
інфраструктури, удосконалення вже існуючої, розширення її функціональних
можливостей дає змогу розширити перелік послуг і отримувати додаткові
доходи, що сприяє розвитку даного бізнесу, дозволяє сформувати фінансовий
ресурс для реалізації нових проектів;
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3) синергійна – сутність полягає в тому, що з однієї сторони,
інфраструктурні об’єкти створюються самостійно господарем сільської садиби і
їм використовуються, а, з іншої, він змушений використовувати спільну
колективну інфраструктуру, що вимагає від нього дозволу на використання його
інфраструктурою для задоволення потреб сільських жителів і його самого. Таким
чином розвиток сільського зеленого туризму нерозривно пов'язаний з сільською
місцевістю через існування спільної інфраструктури.
Зауважимо, що окреслені функції є єдино спільними для всіх
інфраструктурних об’єктів, проте, також для кожного їх виду притаманними є і
специфічні функції, які пов’язані вже із сутнісним виміром їх природи.
Будь-яка система у відповідності до основних положень теорії систем
повинна взаємодіяти із зовнішнім середовищем. Саме така взаємодія дозволяє
системі розвиватися та створювати позитивні ефекти для підвищення якості
функціонування інших систем. Відповідно система критичної інфраструктури
сільського зеленого туризму також взаємодіє з різними суб’єктами, що не є її
складовими. Такі системи також визначені на рисунку 1.5. До їх числа нами
віднесено наступні: асоціації у сфері сільського зеленого туризму, клієнти
туристичних послуг, сільські, селищні громади, постачальники сировини,
економічні суб’єкти, що надають різні види послуг (транспортні, інформаційні
компанії, фінансово-кредитні установи), освітні та наукові установи, тур агенти
та туроператори, які сприяють залученню клієнтів на відпочинок. Нормалізація
відносин з вказаними суб’єктами вимагає від власників бізнесу провадження
систем планування господарської діяльності, аналізу власних доходів та витрат,
оцінювання ефективності використання інфраструктурних об’єктів, визначення
потреби в їх розвитку.
Отже, у межах поточного підрозділу дисертаційної роботи було проведено
ґрунтовний аналіз теоретичних положень здійснення господарської діяльності у
сфері сільського зеленого туризму, інфраструктурного забезпечення її реалізації.
Важлива увага була приділена детальному розгляді саме інфраструктури
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сільського зеленого туризму, розгляду її як окремої системи, що було
реалізовано за допомогою використання системного підходу. Це дало
можливість визначити елементи такої інфраструктури, її функції та описати
взаємодію із зовнішнім середовищем.
Проте, особливості здійснення господарської діяльності у сфері сільського
зеленого туризму вимагають також розробки методичних положень оцінювання
готовності інфраструктури до початку бізнесу, визначення потенціалу її розвитку
для розширення підприємницької діяльності у майбутньому. Окреслені питання
будуть розглядатися у наступному розділі дисертаційної роботи.

1.3. Методичні підходи до дослідження організаційно-економічного
механізму

підприємств

сільського

зеленого

туризму

та

їх

інфраструктурного забезпечення
Розвиток сільського зеленого туризму безпосередньо пов'язаний з
наявністю сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності у
даній сфері. Проте, також важливу роль у прийнятті рішення про початок
бізнесу також відіграє вже наявна власність та інфраструктурні об’єкти, що є в
розпорядженні потенційного підприємця. Фактично, чітке розуміння сильних
сторін є умовою започаткування підприємницької діяльності. Саме тому
актуальними стають питання оцінювання доцільності створення туристичних
об’єктів сільського зеленого туризму на окремих сільських територіях.
Цілком зрозуміло, що враховуючи специфіку ведення зазначеного виду
туризму, для його створення з подальшим забезпечення ефективного
функціонування є об’єктиви передумови, яких варто дотримуватися. Частково
вони були визначені у п.п. 1.1 дисертаційної роботи. При цьому також
важливими залишається спроможність потенційного суб’єкта господарювання
якісно оцінити власне положення ресурси та провести аналіз на відповідність
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таким передумовам. Для реалізації цього у поточному підрозділі дисертації
сформуємо методичні положення для оцінювання саме інфраструктурного
потенціалу зеленого туризму в локальній точці сільської місцевості. Для цього
також розуміти специфіку ведення господарської діяльності у сфері надання
відповідних туристичних послуг.
До початку розробки та впровадженню бізнес-плану для реалізації ідей у
даній сфері повинен передувати ґрунтовний аналіз самої місцевості та тієї
території, де знаходиться сільська садиба, яка буде у подальшому приймати
гостей. Для господарської діяльності у даній сфері притаманними є такі
особливості.
1. Не існує можливості розглядати різні території для початку бізнесу.
Сільська садиба вже повинна бути, якщо дотримуватися

принципу

автентичності та класичного підходу до надання послуг у цій сфері. З іншого
боку, вона може бути побудованою, але буде знаходитися в межах території, де
проживають її власники. Саме це вимагає проведення детального аналізу тієї
місцевості, де будуть надаватися відповідні послуги. При цьому варто
враховувати, що така місцевість повинна бути чистою, не повинно бути поряд
промислових підприємств, шуму від доріг. Значним позитивом є наявність на
території, або неподалік водойм.
2. Доцільно глобально оцінити можливості сільської місцевості щодо
розвитку сільського зеленого туризму, які послуги можна буде надавати
майбутнім відвідувачам. Такі послуги можуть корелювати з історичними та
культурними умовами і традиціями, що існують у даній місцевості, і можуть
надаватися з урахуванням її природного потенціалу (відвідування лісу, збір
ягід, катання на човнах, похід до гір і т.д.).
3. Варто зробити аналіз розміщення самої садиби у конкретному селі,
селищі, з’ясувати, чи буде можливість у гостей купувати місцеві продукти,
сувеніри. З іншої сторони, визначити, чи буде забезпечено туристам певний
рівень ізоляції, самотності, відпочинку від суспільства.
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4. Доцільно проаналізувати також наявні в селі або селищі природні
музеї, історичні палаци, і чи можна буде організувати професійні екскурсії для
відпочиваючих. Тобто, необхідно визначити перелік тих послуг, які повинні
забезпечити також інші мешканці села.
Відповідно для цього важливим є визначення та опис методики,
використання якої дозволяє визначити вище окреслене. Взагалі методика це
сукупність методів, способів пізнання, які гармонійно доповнюють один одного у
процесі дослідження конкретного об’єкта. Метод – інструмент пізнання, концепція
вивчення стану, особливостей функціонування та розвитку такого об’єкта.
Метод, на думку О. Павликівської, у широкому розумінні означає «шлях
до чогось», спосіб соціальної діяльності в будь-якій її формі, а не лише в
пізнавальній. Таким чином, метод – не що інше, як сукупність правил, прийомів,
способів, норм пізнання та діяльності. Іншими словами – це система принципів,
вимог, що орієнтують суб’єкта дослідження на вирішення конкретного завдання
досягнення певних результатів [117, c. 139]. У свою чергу О. В. Крушельницька
розглядає метод наукового дослідження як систему розумових і (або)
практичних операцій (процедур), які спрямовані на вирішення певних
пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної мети [96].
Отже, для дослідження інфраструктурного потенціалу з метою прийняття
рішення про початок господарської діяльності у сфері сільського зеленого
туризму сформуємо комплексу методику визначення такого потенціалу. Проте,
для її створення також необхідно більш чіткіше розуміти основні онтологічні
положення

формування,

функціонування

та

розвитку

інфраструктури

сільського зеленого туризму. У зв’язку з цим з початку проведемо дослідження
таких принципів.
Загалом принцип прийнято розглядати як базове правило, дотримання
якого є необхідною умовою забезпечення розвитку економічних систем.
Принципи лежать в основі функціонування всіх систем, а їх зміст, види та
сутність обумовлюються природою самих досліджуваних об’єктів. Принцип
прийнято розглядати як певне правило, сформульоване для реалізації

64

конкретного процесу [88, с. 140]. Д. М. Стеченко зауважує, що термін
«принцип» у перекладі з латинської мови означає «основа, засада». При цьому
під принципом розуміють основне, початкове положення якої-небудь теорії,
вчення [171, с. 80]. У свою чергу В. І. Романчиков зазначає, що принцип –
головне, вихідне положення наукової теорії, що виступає як перше і
найабстрактніше визначення ідеї, як початкова форма систематизації знань
[148, с. 15], яке викладене у конструктивній для використання на практиці
формі. Принцип – основне, вихідне положення будь-якої теорії наукової
системи, вчення, науки; внутрішнє переконання людини, її усталений погляд на
те чи інше питання [151; 199, с. 22].
Аналіз наукової літератури у сфері вивчення принципів інфраструктури
сільського зеленого туризму свідчить, що у переважній більшості праць
досліджуються насамперед загальні принципи розбудови даного виду туризму.
Наприклад, В. В. Папп зазначає: «в основі розвитку сільського зеленого
туризму

повинні

знаходити

втілення

наступні

принципи:

охорона

навколишнього середовища, мінімізація збитку в процесі туристичної
діяльності, екологічний нагляд за станом туристичного освоєння території;
контрольоване

використання

технологій

туристичного

обслуговування;

соціальна справедливість щодо місцевих громад (прибуток та інші блага від
цього виду діяльності повинні розподілятися на паритетних засадах, з
урахуванням

інтересів

місцевого

населення);

естетична

гармонізація

туристичного природокористування (туристична інфраструктура повинна
органічно вливатися в історично сформоване середовище і зберігати унікальну
своєрідність кожної місцевості)» [119, с. 18].
У свою чергу А. А. Дюк, Н. І. Бурлака відзначають до принципів
«сільського зеленого туризму наступні: діалектичний – дозволяє обґрунтувати
взаємодію різноманітних факторів сільського зеленого туризму, як причиннонаслідкові відносини й зв'язки, які відображають реальну дійсність; системний
– передбачає розгляд сільського туризму як систему яка має певну структуру,
взаємозв'язок і відносини різних елементів; історичний – сільський зелений
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туризм розглядається як напрямок рекреаційної діяльності, що розвивається в
конкретних історичних умовах; пізнавальний – цей принцип сільський туризм
пов'язаний

із

загальнопізнавальною

теорією

пізнання,

загальною

методологічною базою для багатьох наук» [56]. При цьому незначна увага
вчених приділяється насамперед розгляду принципів організації та розвитку
інфраструктури сільського зеленого туризму. Проведений аналіз наукових
праць у даній сфері дозволив виокремити такі базові принципи. Їх сукупність
представлена на рисунку 1.6.
Зауважимо, що всі принципи нами було розподілено на дві великі групи:
загальні принципи, яких варто дотримуватися на всіх етапах створення та
існування

інфраструктури

сільського

зеленого

туризму,

та

спеціальні

принципи, у складі яких визначено також три підгрупи: принципи формування,
принципи функціонування та принципи розвитку. Спеціальні принципи нами
розглядаються як окремо важливі правило забезпечення існування окресленої
інфраструктури на окремих її етапах: створення, роботи або функціонування та
розвитку. Розглянемо сутність наведених принципів більш детальніше.
Принцип системності – є ключовим принципом у розбудови системи
інфраструктури сільського зеленого туризму, оскільки вимагає розглядати таку
інфраструктуру як

цілісний

об’єкт дослідження, враховувати загальні

особливості його розвитку.
Таким чином дотримання даного принципу дає можливість цілісного
мислення,

розуміти

проблеми

та

сильні

сторони

функціонування

інфраструктури загалом, визначати специфічні риси поєднання окремих її
видів.
Принцип керованості – сутність даного принципу полягає у наявності
центру управління, який приймає рішення щодо подальшої діяльності для
розвитку даного виду туризму. У переважній більшості випадків таким центром
є господарі сільської садиби.
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Рис. 1.6. Принципи інфраструктури сільського зеленого туризму
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Проте, до свого бізнесу вони можуть залучати інших працівників.
Наявність

ефективної

системи

управління

з

конкретним

баченням

перспективного розвитку сільської садиби та загалом господарської діяльності
є важливою умовою забезпечення стабільного та довгострокового розвитку
зазначеного бізнесу.
Принцип законності
нормативно-правових

– сутність принципу полягає у дотримання

норм

у

сфері

ведення

бізнесу,

розвитку

його

інфраструктури, правильна його реєстрація, вчасна оплата податків. В Україні, де
великий рівень тіньової економіки досить складно витримувати всі норми діючого
законодавства і забезпечити активний розвиток бізнесу. Проте, базові вимоги
повинні дотримуватися на всіх етапах здійснення господарської діяльності.
Принцип стабільності – сутність принципу полягає у створення стабільних
умов для поступового розвитку інфраструктури ведення бізнесу, забезпечення її
планового

розвитку.

Також

дотримання

даного

принципу

пов’язане

з

необхідністю формування фонду фінансових ресурсів на випадок виникнення
непередбачуваних обставин, зниження попиту на туристичні послуги.
Принцип творчості – сутність даного принципу полягає у використанні
інструментів для підвищення візуальної привабливості сільської садиби,
оформлення різних інфраструктурних об’єктів.
Принцип унікальності – сутність полягає у формуванні певного образу
сільської садиби, підкреслення її особливості та специфічних рис, що
виділяють її серед інших туристичних об’єктів. Забезпечення унікальності
сільської садиби може відбуватися за рахунок природних об’єктів, наявності
цікавих інфраструктурних об’єктів, екскурсійних маршрутів. Саме унікальність
ат неповторність дозволяє постійно залучати нових клієнтів для розвитку
сільського зеленого туризму.
Принцип спільного використання – сутність принципу полягає у
врахуванні необхідності забезпечення гарних відносин з сільськими та
селищними радами та організація спільного використанні окремих об’єктів
інфраструктури. Самостійно не можливо господарем сільської садиби
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забезпечити створення всієї необхідної інфраструктури. Це зрозуміло, особливо
коли місце розташування такої садиби знаходиться на території окремих
територіальних громад.
Принцип досвіду – сутність його полягає у необхідності вивчення вже
наявних бізнес-проектів у сфері створення туристичних об’єктів в сільській
місцевості. Це дає можливість на початкових етапах врахувати помилки, які
були допущені іншими підприємцями, виокремити ті особливості та складнощі,
з якими можна зіткнутися у процесі створення інфраструктури. Розвиток вже
діючих сільських садиб у подальшому також вимагає вивчення досвіду,
оскільки створення особливо великих та дорогих інфраструктурних об’єктів
вимагає детального аналізу доцільності їх побудови, їх потенціалу з позиції
отримання додаткового доходу. Саме аналіз вже існуючих прикладів дає
можливість зробити правильні висновки та прийняти більш виважені
управлінські рішення.
Принцип формування – це група принципів, основоположних правил,
яких

варто

дотримуватися

на початкових

стадіях створення

бізнесу,

формування певного економічного середовища для його розвитку. На рисунку
1.6 конкретизовані принципи формування інфраструктури сільського зеленого
туризму. Розглянемо їх сутність детальніше.
Принцип ресурсного забезпечення – сутність даного принципу полягає у
необхідності оцінки власних можливостей майбутніми підприємцями для
організацій дійсно цікавого та конкурентоспроможного туристичного об’єкта у
даній сфері. На початковому етапі після ідеї, господарі сільської садиби
повинні визначитися з обсягами власних фінансових ресурсів, які вони можуть
направити на організацію бізнесу та побудову його інфраструктури, визначити
необхідні трудові ресурси, їх наявність та доцільність залучення. Важливою
особливості організації саме сільського зеленого туризму є також врахування
матеріальних ресурсів, продуктів і т.і.
Принцип обґрунтування – сутність даного принципу полягає у
необхідності чіткого

обґрунтування бізнес-плану створення туристичного
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об’єкта у сфері сільського зеленого туризму з конкретизацією всіх потенційних
витрат, в тому числі і на побудову інфраструктури. Варто на початковому етапі,
насамперед, кошти вкладати у найбільш життєво необхідні об’єкти, тобто в
групу основних інфраструктурних об’єктів. При наявності додаткових коштів
також можливо частково спланувати реконструкцію або побудову нової
інфраструктури або зробити благоустрій території.
Принцип цілеспрямованості – сутність принципу полягає у необхідності
визначення чітких цілей розвитку бізнесу у сфері сільського зеленого туризму,
яку мету необхідно досягнути у короткостроковій перспективі при запуску
бізнесу, як оцінити рівень досягнення цієї мети.
Принцип локаційного аналізу – сутність принципу полягає у існуванні
об’єктивної

вимоги

проведення

оцінки

існуючої

інфраструктури,

що

знаходиться на території розташування сільської садиби. Визначення тих її
видів, які вже є і ефективно функціонують, конкретизація тих видів, що можуть
бути створені швидко для підвищення якості надання туристичних послуг
клієнтам.
Оцінка інфраструктури є важливим етапом побудови ефективного
бізнесу, наявність різних послуг, надання яких пов’язане, як правило, з
використанням

окремих об’єктів, спорядження, доріг, які потребують

обслуговування, дає можливість диверсифікувати надходження від надання
послуг, залучати клієнтів з різними інтересами та бажаннями для відпочинку.
Принцип обумовленості – сутність даного принципу полягає у розумінні
специфіці надання у майбутньому конкретного туристичного продукту для
визначеної цільової аудиторії споживачів. Залучати різних клієнтів до
відпочинку в сільській території досить складно, оскільки багато туристів
мають різні потреби і вимоги до відпочинку. Саме конкретизація профілю свого
майбутнього клієнту дає змогу власникам сфокусуватися на побудові саме тієї
інфраструктури, у першу чергу, яка допоможе максимально задовольнити
потреби таких туристів. У подальшому розширення переліку послуг
вимагатиме

нових

фінансових

вкладень,

організації

нових

видів
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інфраструктурних об’єктів і дозволить залучати вже нових клієнтів.
Принципи

функціонування

–

сукупність

принципів,

яких

варто

дотримуватися у процесі вже надання відповідних туристичних послуг
клієнтам, тобто при реалізації бізнес-проекту у життя. Сукупність таких
принципів та правил є досить значною, проте на наше переконання, до
найбільш важливих з них варто віднести наступні.
Принцип ефективності – сутність даного принципу полягає у створенні
ефективного, прибуткового бізнесу, який дозволив би власникам отримувати
додатковий дохід, створювати додаткову вартість та якісно надавати власні
послуги туристам. Забезпечення ефективності бізнесу є однієї з базових умов
ведення підприємницької діяльності, є основним мотивом до її реалізації.
Принцип раціональності – сутність принципу полягає в тому, що
створення

бізнесу

повинно

відбуватися

з

урахуванням

доцільності

впровадження нових послуг, ефективного використання сільської садиби та
інших приміщень і всієї сільської території. Розміщення інфраструктурних
об’єктів також повинно здійснюватися системно та гармонійно у залежності від
їх призначення та важливості для надання базових туристичних послуг.
Принцип самоорганізації – сутність даного принципу полягає в тому, що
у процесі надання туристичних послуг у сфері сільського зеленого туризму
важливу роль відіграє спроможність власників такого бізнесу забезпечувати
більшу частину процесів самостійно, самостійно відновлювати окремі
інфраструктурні об’єкти, облаштовувати територію, проводити поточні
ремонти і т.і.
Специфіка саме сільського зеленого туризму і полягає в тому, що
відпочиваючі долучаються до життя сільських мешканців, відповідно більша
частина всіх поточних завдань виконується безпосередньо власниками
сільської садиби. Вміння господаря садиби самостійно будувати окремі
інфраструктурні об’єкти є значною перевагою для розвитку бізнесу,
підвищення його ефективності.

71

Принцип співпраці – у процесі надання туристичних послуг у сфері
сільського зеленого туризму необхідно при необхідності залучати додатковий
персонал, організовувати співпрацю з ними. Важливу роль такі працівники можуть
відігравати у використанні окремих видів інфраструктури, наприклад, культурної,
екскурсійної, історичної. Залучення професійних екскурсоводів, знавців місцевості
дає змогу підвищити якість надання послуг клієнтам і одночасно надавати
можливість інших сільським мешканцям отримувати додатковий дохід. Саме
забезпечення співпраці дає змогу задовольнити спільні інтереси як залучених
кваліфікованих робітників, так і господарів сільської садиби.
Принцип самоаналізу – сутність принципу полягає у постійній
діагностиці різних аспектів ведення бізнесу у процесі надання туристичних
послуг. Самоаналіз є важливою складовою забезпечення ефективності бізнесу,
його прибутковості. Він дає можливість виявити потенційні проблеми, які
можуть виникнути у майбутньому, виявити потенціал для розбудови бізнесу,
створення нових інфраструктурних об’єктів.
Принцип транспарентності – сутність даного принципу полягає у
забезпеченні інформаційної прозорості ведення бізнесу, використання сучасних
технологій для надання інформації клієнтам, організації спілкування з ними
через відповідні месенджери, використання туристичних порталів для
популяризації сільського зеленого туризму та реклами власних послуг.
Особливо важливим є використання відкритої інформації про туристичний
об’єкт для популяризації його послуг серед молоді. Це також дозволяє
використовувати постійно фото матеріали з сільської місцевості, що дає
можливість формувати бренд туристичного об’єкта.
Наступною групою принципів інфраструктури сільського зеленого
туризму нами було виділено принципи розвитку – ті правила, досягнення яких
пов’язано з реалізацією нових ідей у даній сфері на основі вже успішно
функціонуючого бізнесу. Дотримання таких принципів дає можливість
постійно

удосконалювати

власну

роботу,

підвищувати

ефективність

господарської діяльності та розвивати інфраструктуру для надання відповідних
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послуг. До цієї групи принципів нами було віднесено такі.
Принцип перспективності – сутність даного принципу полягає у
постійному розгляді майбутніх напрямків розвитку бізнесу, розумінні
спроможності території щодо побудови нової інфраструктури для розвитку
сільського зеленого туризму. Розгляд потенційних можливостей для отримання
додаткового доходу дає основу для розширення бізнесу, його ускладнення,
залучення нових робітників.
Принцип безперервності – сутність даного принципу полягає у
забезпеченні постійного розвитку бізнесу, впровадженні нових послуг,
побудові нової інфраструктури для розширення бізнесу. Саме постійне
удосконалення, залучення іншого досвіду для розвитку бізнесу є запорукою
його довгострокового функціонування.
Принцип адаптивності – сутність даного принципу полягає у постійному
врахуванні факторів зовнішнього середовища, які мають змогу впливати на
ведення бізнесу та адаптуватися під нові особливості кон’юнктури на ринках
туристичних послуг. Саме врахування нових тенденцій, нових вимог
споживачів до відпочинку дозволяють розвивати власний бізнес постійно,
підвищувати

якість відпочинку, ефективність господарської діяльності.

Адаптивність за своєю природою є багаторівневим складним принципом,
оскільки адаптувати бізнес у сфері сільського зеленого туризму власникам
необхідно під вимоги туристичного ринку, законодавчі норми регулювання
підприємницької діяльності.
Принцип гармонізації інтересів – сутність даного принципу полягає в
тому, що ефективний та стабільний розвиток сільського зеленого туризму
можливо забезпечити лише через врахування інтересів територіальних громад,
власників бізнесу у даній сфері, пошуку між ними компромісів у використанні
інфраструктури, створенні нових інфраструктурних об’єктів; об’єднання зусиль
може дозволити сформувати більший туристичний та соціальний потенціал,
ніж якщо кожний буде працювати окремо.
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Принцип самоудосконалення – сутність цього принципу полягає в тому,
що якісний розвиток можливий також через самовдосконалення власної
діяльності, забезпечення належних умов проживання, створення умов для
створення, насамперед, основною інфраструктури, а вже потім розширювати
кількість

інфраструктурних

об’єктів.

Самовдосконалення

є

невід’ємною

складовою сфери послуг і це стосується також сільського зеленого туризму. В
Україні, наприклад, не існує певної системи категоризації сільських садиб на
основі якості їх обслуговування, саме тому процеси самовдосконалення залежать
від господарів сільської садиби, їх бажання будувати ефективний бізнес.
Принцип плановості – сутність даного принципу полягає у необхідності
планувати власний подальший розвиток, розглядати постійно різні варіанти
розширення бізнесу, впровадження нових послуг. Реалізація заходів для
подальшого розвитку бізнесу також повинно проходити у відповідності до
певного плану розвитку, враховуючи побудову у майбутньому нових
інфраструктурних об’єктів.
Таким

чином,

врахування

окреслених

принципів

є

важливою

передумовою побудови ефективно діючої системи інфраструктури сільського
зеленого туризму. Визначення принципів інфраструктури сільського зеленого
туризму також дозволило поглибити теоретичні положення дослідження цієї
галузі туризму. Отже, тепер враховуючи специфіку функціонування цієї
системи можливо визначити методичні положення оцінки інфраструктурного
потенціалу для розвитку такого виду туризму.
Важливість

розробки

окреслених

методичних

положень

також

обумовлюється тим, що їх варто використовувати на початковому етапі
створення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму. На рисунку 1.7
представлений алгоритм бізнес-розвитку підприємств сільського зеленого
туризму.
Отже, фактично до прийняття рішення про початок бізнесу, існує потреба
у ґрунтовному аналізі процесу залучення клієнтів та аналіз потенціалу
створення взагалі підприємства сільського зеленого туризму.
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ОЦІНЮВАННЯ

Аналіз ринку

Аналіз потенціалу

Наявність релігійної
інфраструктури

Наявність екскурсійної
інфраструктури

Наявність соціальної сільської
інфраструктури

Наявність культурної
інфраструктури

Природний потенціал

Наявність рекреаційної
інфраструктури

Наявність транспортної
інфраструктури

Наявність історичної
інфраструктури

Самофінансування

Прийняття рішення
про початок бізнесу

Розробка бізнесплану
ТАК

Пошук фінансування

Підготовка
необхідної для
реалізації бізнесу
інфраструктури

Фінансування
співінвесторами

Залучення співпраці
з турагентствами

Маркетинг

Реєстрація
бізнесу

Використання
Інтернет ресурсів

Фінансування фінансовокредитними установами в

РОЗШИРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ПОЧАТОК
ведення
господарської
діяльності

Рис. 1.7. Алгоритм бізнес-розвитку підприємств сільського зеленого туризму
Розроблено автором
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На наше переконання, аналіз потенціалу є першочерговим завданням,
адже будь-яке виробництво не можливе без відповідного забезпечення
виробничо-ресурсним потенціалом. Саме це також актуалізує створення
відповідної методики, використання якої дозволяло б підприємцям визначати
доцільність господарської діяльності.
Насамперед, розробка методичних положень вимагає конкретизації тих
обмежень та припущень, які будуть допускатися під час її створення та окремих
особливостей її використання. У процесі формування методичної основи для
визначення інфраструктурного потенціалу у сфері сільського зеленого туризму
нами виокремленні такі припущення:
1) загальна оцінка рівня потенціалу будується на окремих оцінках
потенціалів різних видів інфраструктури сільського зеленого туризму;
2)

потенційний

користувач

може

самостійно

коригувати

окремі

положення використання даної методики у залежності від специфічних рис
території, де планується організовувати бізнес;
3) оцінки є аналітичним вираженням тієї інформації, яку вказав
користувач при використанні даної методики, тобто в її основі покладено метод
анкетування, яке здійснюється майбутнім підприємцем;
4) серед типів інфраструктури виділено лише ті об’єкти, які мають
прямий вплив на розвиток сільського зеленого туризму. При цьому не
враховуються загальні об’єкти інфраструктури, що можуть функціонувати на
території (школи, будинки культури, бібліотеки);
5) окремі об’єкти можуть знаходитися не в самому селищі, або поряд з
сільською садибою, а на певній відстані, але

при цьому можливо їх

використовувати клієнтами без зниження комфортності їх відпочинку;
6) також методика розроблена для оцінки початкового потенціалу
інфраструктури для розвитку сільського зеленого туризму, результати її
використання для розвитку даного бізнесу при його вже існуванні можуть бути
неправильними.
Також при використанні даної методики варто дотримуватися таких
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базових принципів:
1) принцип максимальної об’єктивності – експерт повинен намагатися
об’єктивно

оцінювати стан інфраструктури у межах сільської території і

самостійно враховувати свої сили щодо її відновлення та створення;
2) принцип наявності – варто вказувати лише ті об’єкт, які реально можна
буде використовувати вже на початку ведення бізнесу, також можна
констатувати наявність тих інфраструктурних елементів, які можуть бути
відновлені у короткий проміжок часу і це не вплине на якість надання послуг;
3) принцип спроможності – обов’язкове врахування не лише наявності
інфраструктурних

об’єктів

на

сільській

території,

але

і

врахування

можливостей її безпечного використання.
Отже, розглянемо методику оцінювання інфраструктурного забезпечення
підприємств сільського зеленого туризму детальніше. Зміст методики полягає в
оцінюванні рівня інфраструктурного забезпечення сільської території, на якій
планується створення об’єкта з надання послуг сільського зеленого туризму.
Раніше нами було виділено основні типи інфраструктури, яка використовується
при наданні послуг у сільському зеленому туризмі. До їх числа нами віднесено
наступні: транспортна та дорожня, телекомунікаційна екологічна, екскурсійна,
спортивна, сільська соціальна, культурна, історична, релігійна, житлова,
фермерська інфраструктури та інфраструктура промислового туризму.
У межах кожного виду інфраструктури нами виділено показники, які в
цілому повинні характеризувати її рівень розвитку та придатність для
використання при створення нового туристичного об’єкта.
З метою комплексної оцінки стану інфраструктурного забезпечення
підприємств

сільського

зеленого

туризму

запропоновано

розрахунок

узагальнюючого показнику розвитку системи критичної інфраструктури, що
передбачає суму бальних оцінок забезпеченості підприємств сільського
зеленого туризму транспортом, дорогами, житлом, телекомунікаційними
мережами, рекреаційними, культурно-історичними, спортивно-розважальними
та релігійними об’єктами, екскурсійними маршрутами, побутово-методичними
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закладами, наявністю садиб. Методику розрахунку представлено наступною
формулою:
n

LIC 
де LIC

–

 IFR

EST

n 1

(1)

n

стан інфраструктурного забезпечення підприємств сільського
n

 IFR

зеленого туризму;

n 1

– узагальнюючий показник розвитку системи

EST

критичної інфраструктури; n – кількість об’єктів інфраструктури, що
аналізується.
У свою чергу загальну суму оцінок для визначення інтегрального
показнику

розвитку

критичної

інфраструктури

пропонуємо

визначати

наступним чином:
т

n
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і 1
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  IFR
і 1
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  IFR
і 1
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TR
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т

TR
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  IFR
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і 1
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  IFR
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(1.2)

і 1

TR
TR
TR
  IFREST
  IFREST
  IFREST
.
і 1

і 1

і 1

т

 IFR

т

TR
де  IFREST
– результативний показник транспортного забезпечення;

і 1

і 1

–

результативний

показник

шляхового

забезпечення;

т

 IFR
і 1

результативний показник телекомунікаційного забезпечення;

Telecom
EST

т

 IFR
і 1

результативний

показник

наявності

рекреаційних

об’єктів;

і 1

результативний показник наявності екскурсійних маршрутів;

–

Exc
EST

–

т

 IFR
і 1

–

Env
EST

т

 IFR

Road
EST

Sp
EST

–

т

RS
результативний показник спортивного забезпечення;  IFREST
– результативний
і 1

показник побутово-медичного забезпечення;

т

 IFR
і 1

Cult
EST

– результативний
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показник наявності культурних об’єктів;

т

 IFR
і 1

Hist
EST

– результативний показник

т

Re l
наявності історичних об’єктів;  IFREST
– результативний показник наявності
і 1

релігійних

об’єктів;

т

 IFR
і 1

Re sid
EST

–

результативний

показник

житлового

т

Farm – результативний показник розвитку агросадиб.
забезпечення;  IFREST
і 1

Методика розрахунку окреслених показників наведена у таблиці 1.4.
Таблиця 1.4
Методика оцінки основних компонентів інфраструктурного забезпечення
підприємств сільского зеленого туризму
№
Вид інфраструктури
п.п.
1
2
1 Транспортне забезпечення

Показник/критерії
оцінки
3
т

 IFR
і 1

Відстань від найближчого обласного (районного
центру)
до 20 км
20-50 км
50-100 км
Більше 100 км
Сільська садиба знаходиться на території сільської,
селищної ради
Є транспортне сполучення з місцевістю, де
знаходиться сільська садиба (автобусні рейси,
маршрутні таксі)
Можливість доїхати залізничним транспортом
2

Шляхове забезпечення

1
0,75
0,5
0,3
Так – 1
Ні – 0,75
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
т

 IFR
і 1

До сільської території є дорога с твердим покриттям
Більша частина дороги проходить по дорогах
міжнародного та національного значення

TR
EST

TR
EST

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0,5
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Продовження таблиці 1.4
1

2

Більша частина дороги проходить по дорогах
регіонального, територіального та місцевого
значення
Наявність стоянки для транспорту
Якість мобільного покриття задовільна (зв’язок є на
всій території)
Наявність швидкого та безперебійного інтернетзв’язку
Якість мобільного покриття задовільна (зв’язок є на
всій території)
Якісно працює телебачення
3.

Телекомунікаційне забезпечення

3

Так – 0,75
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

Наявність швидкого та безперебійного інтернетзв’язку
Якісно працює телебачення
4

Рекреаційні об’єкти

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

Наявність природних джерел води, джерел
мінеральної природної води
Наявність рекреаційних об’єктів (санаторіїв,
пансіонатів)
Можливість здійснення звичайної риболовлі
5

Екскурсійні маршрути

6

TR
EST

Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

Наявність діючих екскурсійних маршрутів до різних
місць
Наявність потенціалу створення нових екскурсійних
маршрутів
Можливість здійснювати похід до лісу
(збирання грибів та ягід)
Спортивне забезпечення

TR
EST

TR
EST

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

TR
EST

Так – 1
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Продовження таблиці 1.4
1

Можливість орендувати велосипеди
Можливість катання на човнах
Можливість спуску на каное
Наявність футбольних, баскетбольних майданчиків
для гри
Наявність дитячих майданчиків
7

3

2

Наявність продуманих бігових доріжок
Побутово-медичне забезпечення

Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,75
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
т

 IFR
і 1

Наявність магазинів на території
Проведення ярмарків
Наявність медичного пункту
Наявність торгового центру недалеко
Наявність закладів харчування
Наявність барів, нічних клубів
Наявність ландшафтних парків
Наявність кінотеатру
Наявність спортивних майданчиків
8

Культурні об’єкти

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 0,75
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0
Так – 0,75
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,75
Так – 1
Ні – 0,5
т

 IFR
і 1

Наявність музеїв на території
Наявність поряд заповідників
9

Історичні об’єкти

TR
EST

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

Наявність історичних архітектурних будівель
(палаців, будинків історичних постатей)

TR
EST

TR
EST

Так – 1
Ні – 0,5
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Продовження таблиці 1.4
1

2

Наявність відкритих місць археологічних розкопок
Існування на території відомих історичних місць
10

Релігійні об’єкти

3

Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
т

 IFR
і 1

Наявність відомих монастирів та храмів на території
Наявність інших релігійних установ
11

Житлове забезпечення

Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0,5
т

 IFR
і 1

Можливість проживання в окремому приміщенні від
господарів
Можливість наймати окремі будиночки
Наявність каналізації
Існування сауни, басейну
Існування місць для барбекю

12

Можливості проживання для людей з обмеженими
фізичними можливостями
Наявність агросадиб

Наявність власних домашніх тварин у господарів
Можливість кататися на конях
Можливість приймати участь у
сільськогосподарських роботах
Наявність пасіки

TR
EST

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0
т

 IFR
і 1

Наявність неподалік агросадиб з можливістю їх
відвідування

TR
EST

TR
EST

Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0,5
Так – 1
Ні – 0
Так – 1
Ні – 0,5

Розроблено автором

Використання запропонованої методики сприятиме ідентифікації слабких
місць інфраструктурного забезпечення підприємств сільського зеленого
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туризму, що буде враховано при розробці стратегії розвитку підприємств
сільського

зеленого

туризму

як

цілісного

організаційно-економічного

механізму.

Висновки до розділу 1.
1.

За результатами дослідження генезису та суті сільського зеленого

туризму, організаційно-економічного механізму його розвитку, а також
враховуючи глибину та гостроту економічних викликів, з якими стикається
Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи, автор підходить до
розкриття сутності сільського зеленого туризму як стратегічно важливого для
підприємництва сільської місцевості виду економічної діяльності, здійснення
якої нерозривно пов’язане з використанням екосистемного потенціалу та
локальної інфраструктури сільських територій з метою надання відповідних
туристичних послуг. Діяльність з надання цього виду туристичних послуг має
стратегічне значення не тільки для розвитку підприємництва сільських
територій, а й регіональної економіки та національної економіки загалом.
2.

Здійснення економічної діяльності у сфері сільського зеленого

туризму пов’язане з використанням вже існуючого природно-ресурсного
потенціалу сільських територій. З урахуванням цієї обставини особливості
організаційно-економічного

механізму

розвитку

підприємств

сільського

зеленого туризму автором розкрито за такими організаційними ознаками:
локальності – переміщення туристів у більшості випадків відбувається
недалеко від міста їх проживання; короткотривалості – зазвичай такі подорожі
не розраховані на тривалий час; персоніфікованості – у процесі надання послуг
сільського зеленого туризму відбувається «живе» спілкування з господарями
сільської садиби; колоритності – у процесі отримання відповідних послуг
туристи долучаються до місцевих традицій, спостерігають за сільським
побутом; доступності – цей вид туристичних послуг є доступний практично
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всім віковим групам і людям з різним фінансовими можливостями; гнучкості –
є гнучкими в управлінні.
3.

Здійснення

будь-якої

діяльності

неможливе

без

відповідної

інфраструктури, рівень забезпечення якою впливає на стан розвитку суб’єктів
господарювання. Автор доводить критичне значення інфраструктури сільського
зеленого

туризму

для

розвитку

підприємництва

Відповідно до цього розглянута структурна

сільських

територій.

модель системи критичної

інфраструктури сільського зеленого туризму як сукупність об’єктів, мереж або
їх частин, фізичних чи віртуальних, синергічне поєднання яких створює
необхідні

умови

для

організаційно-економічного

механізму

розвитку

підприємств сільського зеленого туризму, забезпечуючи їх відповідними
функціями та послугами .
Сукупність відповідних об’єктів, систем, мереж або їх частин, які
віднесено до системи критичної інфраструктури досліджуваної сфери, автором
згруповано за рівнем їх важливості для здійснення економічної діяльності з
надання послуг сільського зеленого туризму за наступними підсистемами
забезпечення: основна (транспортна та шляхова, побутова, комунікаційна,
житлова,

громадське

організаційна
інформаційна);

харчування

(інституційна,
комплементарна

або

«гостинність»,

фінансово-кредитна,
(розважальна,

комунальна);
регламентуюча,

рекреаційна,

спортивна,

релігійна, культурна, реалізація сувенірної продукції). За умови забезпечення
синергічної взаємодії структурних елементів критичної системи буде досягнуто
головної мети її розвитку, яка полягає у створенні відповідних умов для
ефективного розвитку організаційно-економічного механізму підприємств
сільського зеленого туризму.
4.

Конкретизовано функції критичної інфраструктури сільського

зеленого туризму, які розкрито за ознаками: регламентування, що передбачає
правову регламентацію розвитку суб’єктів системи; забезпечення – створення
відповідних умов для надання якісного туристичного продукту; синергічності –
забезпеченні синергічного взаємозв’язку між суб’єктами системи; стимулююча
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– сприяє розвитку малих форм господарювання, що є вкрай важливим для
оздоровлення економіки сільських територій; соціальної спрямованості шляхом
створення та розвитку агрорекреаційного сервісу з метою вирішення соціальноекономічних конфліктів, а також збереження етнокультурної самобутності
історичних місць; екологічності – охорона навколишнього середовища та
забезпечення процесів реновації існуючих екосистем.
5.

З метою комплексної оцінки стану інфраструктурного забезпечення

підприємств

сільського

зеленого

туризму

запропоновано

розрахунок

узагальнюючого показнику розвитку системи критичної інфраструктури, що
передбачає суму бальних оцінок забезпеченості підприємств сільського
зеленого туризму транспортом, дорогами, житлом, телекомунікаційними
мережами, рекреаційними, культурно-історичними, спортивно-розважальними
та релігійними об’єктами, екскурсійними маршрутами, побутово-методичними
закладами, наявністю садиб.
Використання запропонованої методики сприятиме ідентифікації слабких
місць інфраструктурного забезпечення підприємств сільського зеленого
туризму, що буде враховано при обґрунтуванні стратегічних напрямів розвитку
підприємств як складової організаційно-економічного механізму їх розвитку.
Основні положення першого розділу дисертаційного дослідження
опубліковані автором у роботах: [29; 30; 32; 33; 145; 146].
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РОЗДІЛ 2.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

2.1. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу України
Розвиток зеленого туризму в країні є важливою складовою активізації
господарської діяльності у сільській місцевості. Особливого значення
забезпечення належного рівня зростання такого бізнесу в країні набуває в
Україні, де відбуваються складні деструктивні процеси, які руйнують
економіку села, знижують якість життя сільського населення. Саме розвиток
такого туризму може частково нівелювати окреслений негативний вплив та
одночасно сприяти розбудові системи внутрішнього туризму в країні.
Проте розвиток сільського зеленого туризму в країні можливий також
лише за наявності необхідних передумов, економічних та соціальних чинників,
існування яких створює необхідну основу для активізації господарської
діяльності в даній сфері бізнесу. Саме тому, функціонування окресленого виду
господарської діяльності можливе лише через наявність такого забезпечення.
Відповідно для розвитку сільського зеленого туризму в Україні, наша країна
повинна мати базові умови його розбудови. Як вже зазначалося, в країні є всі
кліматичні та природні умови для активного функціонування підприємств у
даній сфері. Проте, важливе значення також відіграє розвиток туристичної
інфраструктури, а саме рівень інфраструктурне забезпечення діяльності таких
суб’єктів господарювання.
Враховуючи

окреслене,

проведемо

детальний

розгляд

наявних

економічних та соціальний тенденцій для розбудови сфери сільського зеленого
туризму в Україні та рівня розвитку необхідної для цього інфраструктури.
Насамперед, проаналізуємо базові передумови розвитку даного виду туризму.
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Звичайно, основною умовою надання відповідних туристичних послуг, як вже
зазначалося в першому розділі дисертації, є природні умови та клімат.
Україна є країною з зручним та сприятливим кліматом та різною
природою. На території нашої країни є гори, широкі річки, водосховища, моря.
Все це урізноманітнює можливості для відпочинку населення. За даними
Державної служби статистики в Україні понад 3000 озер та більше 73000 річок
[113]. Наявність водних просторів є дуже важливим для розвитку сільського
зеленого туризму, оскільки наявність на території сільської місцевості саме
водойм є великою перевагою для залучення клієнтів для відпочинку.
Відповідно приблизно 4% всієї території країни покрита поверхневими водами.
В Україні також існує велика кількість об’єктів природно-заповідного
фонду України (Додаток А), що також є передумовою для відпочинку людей на
природі та важливим для прищеплювання звички відпочивати на чистому

Од.

повітрі (рис. 2.1.).
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Рис. 2.1. Об'єкти природно-заповідного фонду України
Джерело: [116]

Зауважимо, що зростання кількості об’єктів природно-заповідного фонду
в Україні протягом 2012-2017 років свідчить про

позитивні тенденції у

збереженні флори та фауни. Наявність таких об’єктів є досить позитивним для
розвитку підприємств сільського зеленого туризму, оскільки так суб’єкти
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господарювання можуть відкриватися поблизу таких об’єктів, що значно
підвищує рівень їх конкурентоспроможності та привабливості для відпочинку.
При цьому організація сільської садиби має свої переваги. Це невелике
туристичне місце для відпочинку і надавати послуги набагато простіше з точки
зору забезпечення екологічності, ніж великим туристичним підприємствам з
значною кількістю номерів, яким отримати дозволи для надання відповідних
послуг складніше і значного потоку відвідувачів також може не бути.
Також розвивати сільський зелений туризм можливо лише на територіях,
які не забруднені хімікатами, де існує чисте повітря. В цьому плані Україні
також має суттєву низку переваг. Дві кризи 2008-2009 років та 2013-2014 років
негативно вплинули на промисловий розвиток країни, значна кількість діючих
заводів була закрита, натомість відкривалися нові, більш мобільні, невеликі
виробництва, які намагалися дотримуватися екологічних норм у своїй
діяльності. Саме такі негативні тенденції в економічному розвитку країни дали
поштовх формуванню сприятливих умов для подальшого розвитку сільського
зеленого

туризму.

Як

результат

в

країні

протягом

2010-2017

років

спостерігається зниження викидів основних забруднюючих речовин в

Млн. тонн

атмосферне повітря (рис. 2.2).
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повітря
Джерело: [116]
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Складною

залишається

ситуація

з

негативними

наслідками

сільськогосподарського виробництва. Дана галузь на сьогодні займає провідну
роль у економічному розвитку країни. Дана галузь на сьогодні займає провідну
роль у економічному розвитку країни, формуючи потужний експертний
потенціал та демонструючи стабільні темпи зростання. Відповідно для
досягнення таких цілей аграріями активно використовуються різні мінеральні
та органічні добрива. В цілому їх використання є невід’ємною складовою
сучасного аграрного виробництва. Проте, з позиції забезпечення саме сталого
розвитку сільського зеленого туризму така ситуація не є сприятливою. Взагалі,
сільські

садиби,

які

знаходяться

поодаль

від

сільськогосподарського

виробництва приваблюють, як правило, туристів більше. Проте, з іншого боку
до таких районів досить складно доїхати.
На рисунку 2.3 представлено дані про обсяги внесених мінеральних та
органічних добрив. В цілому всі показники демонструють зростання
інтенсивності

використання

саме

мінеральних

добрив

в

сільськогосподарському виробництві. Окремо варто віднести досить різке
збільшення обсягів азотних та фосфатних добрив. У 2010 році їх кількість у
розрахунку на 1 га посівної площі складала 52 кг, то вже у 2017 році – 94 кг.
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Рис. 2.3. Внесення мінеральних та органічних добрив
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Також варто зазначити і поступове зростання підтримки органами
державної влади екологічних проектів, виділення додаткових коштів на
провадження сучасних технологій раціонального використання ресурсів,
зниження викидів шкідливих речовин у повітря. У додатку Д представлено
інформацію про обсяги державної підтримки у даній сфері. Зауважимо, що у
2010 році видатки бюджету на й охорону навколишнього природного
середовища склали загалом 2,8 млрд. грн., то вже у 2017 році – 7,35 млрд. грн.
Таким чином короткий огляд природних можливостей України для
розвитку сільського зеленого туризму свідчить, що у нашої країни створені
привабливі та сприятливі для розвитку даного виду бізнесу, активізації
створення нових сільських садиб, побудови відповідної інфраструктури.
Тепер проведемо аналіз економічних факторів, що впливають на розвиток
сільського зеленого туризму. Звичайно такі чинники пов’язані з базовими
тенденціями функціонування сільського господарства, а з іншої сторони, з
особливостями соціального розвитку окремих сільських територій, де
розміщується туристичний об’єкт. Проаналізуємо окреслені чинники. На
рисунку 2.4 наведено інформацію про загальний обсяг виробленої у галузі
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Рис. 2.4. Обсяг виробленої продукції в сільському, лісову та рибному
господарстві
Джерело: [116]
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Інформація, що наведена на рисунку 2.4 дає підстави стверджувати, що у
номінальному виразі протягом 2010-2017 років відбувається зростання загального
обсягу сільськогосподарської продукції в Україні. Звичайно криза 2013-2014 років
мала негативний вплив на даний показник і зниження вартості гривні призвело до
спаду у цій галузі, якщо перерахувати показник у доларах США.
Проте, галузь сільського господарства в Україні продемонструвала значні
успіхи у відродженні її темпів розвитку після настання глибокої економічної
кризи. Відповідно, поступово відбувається відновлення аграріями втрачених
позицій. Однак, незважаючи на досить високі темпи розвитку даної галузі,
залишається колосальний потенціал до її подальшої розбудови. України за часи
незалежності так і не наблизилася за базовими сільськогосподарськими
показниками до рівня початку 90-их років. Відповідно, існує значна кількість
можливостей щодо виробництва сільськогосподарської продукції.
Однак, значний спад аграрного виробництва, особливо в регіонах, де
нижчі умови для забезпечення його ефективності, призвів до руйнування
сільськогосподарської

інфраструктури,

самозасіяння

полів

лісовими

насадженнями. Це призвело до виникнення екологічно чистих просторів.
Особливо така ситуація спостерігається у північних регіонах країни, де
щільність населення є досить низькою, ґрунти для вирощування аграрної
продукції за якістю є гіршими, ніж у регіонах лісостепу. Відповідно
формування таких екологічно чистих територій без шкідливих викидів від
промислових

великих

заводів,

відсутність

інтенсивного

сільського

господарства сприяє розвитку сільського зеленого туризму по всій країні.
Складно знайти в країнах Європейського союзу державу, в якій настільки вдало
поєдналися чинники для розвитку даного виду туризму.
Проте, економічні дестабілізаційні процеси здійснили негативний вплив і
на важливі умови для реалізації господарської діяльності у сфері сільського
зеленого туризму. Фактично його розвиток також обумовлюється низкою
соціальних та демографічних чинників, які не сприяють активному виникненню
нових сільських садиб в Україні (Додаток Б, табл. Б.1.). На рисунку 2.5

91

представлено інформацію про кількість сільського населення в Україні у 20132018 роках. Тренд колосального зниження свідчить про значні міграційні
процеси, а саме переїзд сільських жителів до великих міст, міст обласного
значення (Додаток Б, табл. Б.2.).

Якщо у 2013 році в сільській місцевості

проживало 14,16 млн. осіб, то вже у 2018 – 12,97 млн. чол.
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Рис. 2.5. Чисельність сільського населення в Україні, млн. осіб
Джерело: [116]

Також, варто враховувати, що офіційна статистика не показує наслідки
трудової міграції населення як всередині країни, так і за кордон. Активні
процеси виїзду громадян країни на роботу до європейських держав вже є
нормою і невід’ємною складовою соціальних процесів у суспільстві.
Відповідно такі демографічні процеси негативно впливають на розвиток і
сільського зеленого туризму, оскільки з сільської місцевості насамперед
від’їжджає молодь, тобто та частина суспільства, яка може бути зацікавлена у
створенні власного бізнесу, реалізації своїх ідей. Проте, саме ця категорія
населення також найбільш схильна від’їжджати за кордон на заробітки з метою
отримання стабільної ті підвищеної заробітної плати.
У таблиці 2.1 представлено дані про питому вагу сільського населення у
загальній його кількості. Ця інформацію підтверджує лише ті факти, що окрім
значного зниження кількості сільського населення в Україні, його питома вага у
загальній структурі також поступово знижується. Якщо у 2013 році в країні
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31,29 % складали сільські жителі, то у 2018 році – вже 30,9 % і тенденція буде
зберігатися і надалі.
Таблиця 2.1
Аналіз чисельності сільського населення в загальній кількості населення
України
Показники

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

2018р.

Усього, млн. осіб
Сільське
населення,
млн. осіб
Питома вага, %

42,76

42,59

42,41

42,22

41,98

2018р. до
2014р., +;-0,78

13,33
31,17

13,24
31,09

13,17
31,05

13,08
30,98

12,97
30,90

-0,36
-0,27

*Джерело: [116]

Зауважимо, що специфічною особливістю сфери сільського туризму є те,
що основну роль у її розвитку відіграє власник сільської садиби, тобто сім’я, яка
зустрічає гостей і надає їм відповідні послуги. Саме тому наявність значної
мотивації у господарів займатися відповідним бізнесом, залучати до нього всю
свою сім’ю є важливою умовою його ефективності, поступового та постійного
розвитку, оновлення інфраструктури. Відповідно демографічна ситуація в країні
є складною перешкодою до залучення нових підприємців у дану сферу бізнесу.
Проте, також важливою передумовою для розвитку сільського зеленого
туризму є наявність міць працевлаштування для сільських жителів, що може їх
затримати для проживання. Цілком зрозуміло, що даний вид бізнесу базується
на використанні власності господаря сільської садиби. Проте, для розвитку
такої господарської діяльності часто необхідно залучати додатковий персонал.
Самі потенційні підприємців в цій сфері повинні мати місце роботи, а надання
туристичних послуг на початкових етапах такого бізнесу є лише додатковим
джерело формування доходів сільської родини. Лише з часом при ефективній
побудові бізнесу, члени сім’ї можуть повністю присвятити свій час розвитку
сільського зеленого туризму. Але при цьому повинен бути стабільний потік
туристів протягом року, що вкрай складно забезпечити.
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Для

аналізу

тенденцій

працевлаштування

сільського

населення,

проаналізуємо кількість зайнятих сільських мешканців та їх питому вагу у
загальному обсязі зайнятих українців. Необхідна інформація представлена на
рисунку 2.6.
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Джерело: [116].

Таким чином, на кінець 2018 року в Україні було зареєстровано 16,36
млн. чол. зайнятого населення. Зауважимо, що протягом 2014-2018 років
загальна кількість такого населення знизилася на 1,71 млн. чол.. При цьому у
2018 році кількість зайнятого сільського населення складала 2,94 млн. чол., що
нижче аналогічного показника 2014 року на 150 тис. чол. У цілому зниження
незначне. Також позитивом є поступове, хоча і надто повільне, збільшення
питомої частки сільського населення у загальній його структурі. Зокрема у
2018 році питома вага дорівнювала 17,96%, хоча у 2014 році – 17,1 %. Однак, з
іншого боку така зміна може бути обумовлена зменшенням кількості зайнятого
міського населення, що відбулося у результаті значного економічного спаду в
країні. Також зазначимо, що питома вага працевлаштованих сільських жителів
у загальній їх кількості в країні є також досить невисокою. Наприклад, у 2018
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році з 12,97 млн. чол. працевлаштованими були 2,94 млн. Звичайно, певна
частка такого населення зареєстрована як фермерські господарства, особисті
селянські господарства. Проте, статистичні дані також свідчать про як низький
рівень працевлаштування у сільській місцевості, так і про високу питому вагу
людей похилого віку, які вже отримують пенсії і не мають бажання і здоров’я
працювати.
Таким чином, у даному підрозділі дисертаційної роботи було проведено
дослідження природних та економічних умов для ведення бізнесу у сфері
сільського зеленого туризму. Визначено, що в Україні існують всі природні та
кліматичні передумови для активного розвитку відповідної туристичної
діяльності.

Також встановлено, що різні природні умови, які притаманні

окремим регіонам країни дають можливість розвивати абсолютно різні формати
надання послуг сільського зеленого туризму, що лише сприятиме розбудові
даної галузі загалом. Встановлено, що складною є ситуація у сфері
демографічних та соціальних умов для активізації господарської діяльності у
даній сфері, оскільки українське село на сьогодні перебуває у кризовому стані,
що не сприяє бажанню людей жити у сільській місцевості та будувати власний
бізнес. Відповідно, існує потреба у втручанні органів державної влади у даний
процес, створення умов для активізації підприємницької діяльності в селі,
забезпечення

можливостей

інфраструктуру,

формувати

для

сільських

базові

умови

жителів
для

розвивати

підвищення

власну

соціально-

економічного розвитку територіальних громад.

2.2.

Стан

організаційно-економічного

механізму

та

соціально-

економічні умови розвитку підприємств сільського зеленого туризму

Розвиток сільського зеленого туризму в Україні повинен стати
невід’ємною

складовою

формування

ефективної

державної

політики
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регулювання та підтримки туристичної галузі. На наше переконання, саме
активне використання відповідних механізмів для активного розвитку
внутрішнього туризму, враховуючи природні та кліматичні умови України, є
запорукою забезпечення стабільного функціонування такої галузі.
Дія наслідків світової кризи засвідчила наскільки вразливою до будь-яких
зовнішніх впливів є туристична індустрія. Саме ця сфера світового
господарства зазнає найбільших збитків від такої непередбачуваної обставини.
Відповідно зараз більшість країн світу, враховуючи незрозумілість яким чином
буде проходити така пандемія і як скоро можна буде відкривати кордони,
готують пакети заходів для активного розвитку внутрішнього туризму.
Відповідно у майбутньому саме такий вид туризму повинен стати найбільш
розвинутим у країнах, що забезпечить формування більш стійких умов для
функціонування туристичних підприємств. Саме тому забезпечення належних
умов для активного розвитку сільського зеленого туризму є в країні як ніколи
актуальним.
Як

альтернативне

джерело

доходу,

крім

традиційного

сільськогосподарського виробництва, сільський відпочинок особливо важливий
у країнах, що розвиваються, та в країнах з перехідною економікою, де
інвестиції в сільське господарство та обсяг державної підтримки нижчі
порівняно з розвиненими європейськими країнами та США. Різноманітність
сільської культури в різних країнах (і навіть зокрема в сільській місцевості в
межах

країни)

надає

можливості

для

побудови

привабливих

і

конкурентоспроможних туристичних продуктів [205].
У даному підрозділі дисертаційної роботи проведемо дослідження
сучасних тенденцій розвитку сільського зеленого туризму в Україні та
проаналізуємо особливості функціонування інфраструктури такого туризму. На
наше

переконання,

саме

усвідомлення

сучасного

стану

даної

сфери

туристичних послуг, є важливою умовою розробки дієвих заходів для
активізації роботи відповідних туристичних об’єктів в країні.
На сьогодні в Україні функціонують приблизно за даними Державної
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служби статистики більше 3,9 млн. особистих селянських господарств.

Од.

Відповідна інформація представлена на рисунку 2.7.
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Рис. 2.7. Кількість особистих селянських господарств, тис. од.
Джерело: [116; 192; 193; 194].

В цілому площа земельних ділянок таких господарств складала на кінець
2019 року 6,13 млн. га. Таким чином у середньому на одне селянське
господарство припадало 1,58 га площі земельних ділянок. Із загальної площі
земельні ділянки для будівництва й обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд займали 788,3 тис. га., а в середньому цей
показник складає 0,2 га. Тобто потенціал для здійснення господарської
діяльності у сфері сільського зеленого туризму в Україні існує.
Селянські господарства володіють достатнім фондом земельних ресурсів.
Загалом інформація про структуру площі земельних ділянок особистих
селянських домогосподарств представлена у табл. 2.2.
Проаналізуємо також базові тенденції розвитку сільського зеленого
туризму в Україні. Зауважимо, що на сьогодні, на жаль, Державна служба
статистики не надає кумулятивних показників про господарську діяльність
підприємств у даній сфері. Відповідно, це ускладнює процес проведення
наукового дослідження, не дозволяє оцінити реальний стан їх функціонування в
країні, а тому і виділити базові проблеми і рекомендації для вирішення
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сформованих у галузі проблем. Проте, сільський зелений туризм є популярним
серед туристів з усього світу вже тривалий час
Таблиця 2.2
Забезпеченість особистих селянських господарств земельними ресурсами
станом на 2018 рік
Назва показника
Кількість господарств, тис.
Площа земельних ділянок, тис. га
у тому числі з цільовим призначенням
для будівництва й обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
для ведення особистого селянського господарства
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
з них узятих в оренду

2018р.
3 996,50
6 132,20

791
2513,4
2 777,10
345

Джерело: [116].

.
В Україні функціонування сільського зеленого туризму наявне майже по
всій території країни, але з різним рівнем інтенсивності розвитку (табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Розвиток сільського зеленого туризм в Україні станом на 2018 рік
Площа садиб, м2
Кількість
Середня
Кількість
осіб, що
місткість
у тому
Регіон
садиб, од. перебували у
садиб,
усього
числі
закладах, осіб
місць
житлова
1
2
3
4
5
6
Україна
210
55336
13,5
94 763,1
45 924,1
Вінницька
5
156
12,0
1 052,1
213,1
Волинська
3
2628
15,0
280,0
188,0
Дніпропетровська
17
4937
9,0
1126,4
675,8
Донецька
Житомирська
5
413
9,5
815,3
489,2
Закарпатська
24
3946
10,2
26 511,4
15906,8
Запорізька
8
7154
9,8
3254,9
1952,9
Івано-Франківська
35
10382
12,8
37 254,5
15178,7
Київська
26
1917
9,8
4 126,1
2475,7
Кіровоградська
9
126
11,5
750,0
240,0
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1
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська

2
19
1
6
16
2
7
4
1
20
2
-

3
9575
643
822
4560
622
1866
926
62
4484
116
-

Продовження таблиці 2.3
5
6
4 060,9
2 064,5
98,0
70,0
1216,6
729,9
3 680,0
2208,0
1 145,9
773,6
1546,7
928,0
3613,0
2167,8
86,0
80,0
3 771,3
1 990,9
374,0
298,0
-

4
19,5
7,0
8,0
23, 5
26,5
10,5
13,3
23,5
7,5
16,2
-

Джерело: [116; 168; 192; 193; 194].

У результаті проведеного дослідження визначено, що сільський зелений
туризм є популярним серед туристів з усього світу вже тривалий час. В Україні
функціонування сільського зеленого туризму наявне майже по всій території
країни, але з різним рівнем інтенсивності розвитку. Значну роль у просуванні
національного бренду сільського зеленого туризму відіграють громадські
організації, зокрема ГО «Спілка сільського зеленого туризмі України», якою з
2008 року впроваджується програма добровільної категоризації «Українська
гостинна садиба». Ціллю створення громадської організації є об єднання
власників

бізнесу

та

туристів

на

наймогутніших

комунікаційних

та

маркетингових площадках, створити привабливу та якісну альтернативу
туристам для вибору відпочинку в сфері сільського зеленого туризму та
допомогти

фермерським

господарствам

створити

умови

для

стійкого

економічного розвитку [168]. Так, в 2018 році в Україні за даними громадської
організації функціонувало 210 категоризованих садиб, площа яких становила 94
763,1 м2

Показники розвитку сільського зеленого туризму в Україні за 2018 рік
свідчать, що найбільше відпочиваючих у даному сегменті туристичних послуг
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приваблюють природні ландшафти. Зокрема, найбільше відпочиваючих було у
тих областях, на території яких знаходяться Карпати. Підвищений попит на
відпочинок в горах і сприяв активному відкриттю сільських садиб, які готові
були надавати туристичні послуги. Зауважимо, що розвиток сільського
зеленого туризму саме в північному регіоні також може бути виправданий
значним рівнем репресивності цієї території, низьким у порівнянні з середнім
показником по країні, рівнем соціального забезпечення. Саме окреслені
передумови дають підстави вважати даний регіон привабливим для створення
сільських садиб і надання відповідних туристичних послуг..
Сьогодні в Україні існують наступні моделі організації сільського зеленого
туризму:
1.

Заснування

сільського

зеленого

туризму

на

базі

існуючих

домогосподарств чи особистого селянського господарства (агросадиба), що
здатна забезпечити не більше 9 ліжко-місць. Така модель є найбільш успішною
для сільській місцевості, що є потенційно привабливою для споживачів
відповідного виду послуг, та має відповідні ресурси.
2. Надання послуг сільського зеленого туризму на основі використання
приватних туристичних об`єктів, розташованих у сільській місцевості. Така
модель успішно реалізується у формі культурно-етнографічних центрів або
стилізованих агротуристичних хуторів.
3. Організація сільськогосподарських тематичних парків і центрів, що
визначає

таку

модель

організації

сільського

зеленого

туризму

як

найперспективнішу, оскільки вона орієнтована на ознайомлення як з
традиційним способом ведення сільськогосподарського господарства, так і з
популяризацію

технологічних

інновацій

у

сільському

господарстві,

альтернативних джерел енергії.
Проаналізуємо також показник співвідношення кількості відпочиваючих
у розрахунку на 1 садибу, що дозволить визначити рівномірність розподілу
попиту на туристичні послуги у сфері сільського зеленого туризму (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Кількість відпочиваючих у розрахунку на одну сільську садибу

Джерело: розраховано автором на основі [116; 168; 192; 193; 194].
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Зазначимо, що в деяких областях існує взагалі один об’єкт сільського
зеленого туризму. Тобто у такому випадку попит є більшим за пропозицію і є
потенціал до розвитку підприємницької діяльності у даній сфері. Наприклад,
до таких регіонів можна віднести Дніпропетровську, Вінницьку, Полтавську
області.
Зростання

доходів

населення

певним

чином

сприяло

розвитку

внутрішнього туризму, зокрема сільського зеленого туризму, а також
підвищенню попиту відпочивальників на мандрівки до регіонів, що раніше ще
не були популярними. Упродовж останніх років простежується тенденція до
зростання кількості іноземних туристів, яка свідчить про позитивні процеси у
вітчизняній туристичній індустрії (табл. 2.4). Водночас помітне зростання
чисельності внутрішніх туристів в Україні, у тому числі й у сфері сільського
зеленого туризму, що свідчить про підвищення якості туристиних послуг у цій
сфері. Виїзний туристичний потік зберігає стабільну тенденцію до зростання
завдяки введенню з 11 червня 2017 року безвізового режиму з країнами ЄС.
Таблиця 2.4
Показники

Аналіз туристичних потоків в Україні
Роки
2014
2015
2016
2017

Кількість іноземних
туристів, осіб
Туристи з України,
що виїжджали за
кордон, осіб
Внутрішні туристи,
осіб
Кількість туристів
сільського зеленого
туризму, осіб
Частка туристів
сільського зеленого
туризму у внутрішньому туристичному
потоці, %

2018

2018 р. до
2014 р., +/-

17070

15159

35071

39605

75645

+58575

2085273

1647390

2060974

2289854

4024703

+1939430

322746

357027

453561

476967

456799

+134053

39536

42937

57013

55459

55336

+15800

12,2

12,0

12,6

11,6

12,1

-0,1

Джерело: [116; 168; 192; 193; 194].
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Враховуючи основні заходи, що здійснюються органами державної влади
для усунення наслідків економічної кризи, варто зазначити, що відміна
міжміських переїздів, залізничного сполучення, закриття великих туристичних
об’єктів для відпочинку, лише посилять попит на внутрішній туризм і виїзд до
місць, як і є недалекими від великих обласних міст. Таким чином, фактично у
всіх

регіонах

країни

існує

великий

потенціал

до

розвитку.

Також

завантаженість сільських садиб є досить нерівномірною у країні. Зауважимо,
що рівень завантаженості також свідчить про наявність потенціалу до
створення нових об’єктів для надання туристичних послуг у даній сфері. Цей
показник пропонуємо розраховувати наступним чином:



 *AC
rur

Rur
LOest

pers

est

де

,

rur

Rur
LOest
– рівень завантаженості сільської садиби;

що перебували у закладах, осіб;



rur

est

(2.1)

est



rur
pers

– кількість осіб,

– кількість сільських садиб;

ACest

–

середня місткість садиб, од.
Отже, рівень завантаженості сільської садиби пропонуємо розраховувати
як кількість осіб, що перебувала у закладах у розрахунку на одне місце
відпочинку. Розрахуємо даний показник. Результати обчислення представлені
на рисунку 2.9.
Саме підприємства сільського зеленого туризму стануть каталізатором
розвитку як сільських територій, так і національної економіки, адже внутрішній
туризм – це: 1) сфера, в якій при порівняно незначних обсягах вкладання
капіталу, його оборотність

є доволі високою; 2) один із результативних

способів застосування об’єктів існуючої інфраструктури сільської місцевості;
3) сільське населення забезпечується додатковими робочими місцями; 4)
суб’єкти сфери здатні функціонувати на міській та сільській поселенській
територіях; 5) створює умови для диверсифікації економіки регіону.
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Отже, показник завантаженості сільської садиби в середньому по Україні
складає 16,22 особи. Відповідно, дані рисунку 2.9 свідчать, що у більшості
регіонів України даний показник є більшим від середнього, що знову
підтверджує потенціал розвитку сільського зеленого туризму в різних країнах.
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Рис. 2.9. Рівень завантаженості сільської садиби в різних регіонах
України
Розраховано автором

Також можна констатувати, що у таких областях як Львівська,
Закарпатська існує певне перевищення пропозиції відпочинку в сільській
місцевості над попитом. Таким чином проведений аналіз підтверджує наявність
потенціалу розвитку сільського зеленого туризму в Україні, фактично у всіх
регіонах країни. Відповідно, врахування зазначеного дає підстави також
стверджувати про наявність можливостей для розвитку бізнесу у даній сфері.
Проте події, що відбувалися в країні на протязі 2016-2018 років,
провокували економічні проблеми та падіння доходів українців. Це певним
чином сприяло розвитку внутрішнього туризму, зокрема сільського зеленого
туризму, а також підвищенню попиту відпочивальників на мандрівки до
регіонів, що раніше ще не були популярними (табл. 2.4).
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Наразі вагомість розвитку суб’єктів господарювання вітчизняного
внутрішнього туризму пояснюється й тим, що за даними розвитку зарубіжних
компаній

цього

сектору,

саме

внутрішній

туризм

характеризується

високооборотністю капіталу, а також швидкою окупністю витрат.
Звертаючи увагу на те, що підприємства сільського зеленого туризму в
основному представлені малими формами господарювання (агросадибами), а
тому є досить гнучкими в управлінні, автор вважає їх недооціненим активом
туристичної

індустрії. Сприяння розвитку інфраструктури підприємств

сільського зеленого туризму забезпечить стабільне надходження податкових
платежів до місцевих та зведених бюджетів (табл. 2.5), що, в першу чергу, стане
платформою

згладжування

соціально-економічних

конфліктів

сільських

територій та сприятиме реновації рекреаційних зон.
Таблиця 2.5
Доходи підприємств сільського зеленого туризму за 2018 рік, тис. грн.
Назва регіону
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Закарпатська
Івано-Франківська
Кіровоградська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Тернопільська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Джерело: [116].

Доходи від наданих послуг (без ПДВ,
акцизного податку і аналогічних платежів),
тис. грн.
53594,1
105
937,6
131,2
501,3
39214,9
462,8
4980,1
1378,4
800,9
3
1052,2
839,4
128,5
2741,4
317,4
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Отже, в Україні у 2017 році було акумульовано господарствами у сфері
сільського зеленого доходу у середньому на 53,59 млн. грн. У розрахунку на
одну сільську садибу це складає 142 тис. грн.
Звертаючи увагу на те, що підприємства сільського зеленого туризму в
основному представлені малими формами господарювання (агросадибами), а
тому є досить гнучкими в управлінні, вважаємо їх недооціненим активом
туристичної індустрії. Тому сприяння розвитку інфраструктури підприємств
сільського зеленого туризму забезпечить стабільне надходження податкових
платежів до місцевих та зведених бюджетів, що, в першу чергу, стане
платформою

згладжування

соціально-економічних

конфліктів

сільських

територій та сприятиме реновації рекреаційних зон (табл. 2.6).
Таблиця 2.6
Сума податкових платежів від юридичних та фізичних осіб-підприємців,
які здійснюють туристичну діяльність (млн. грн.).

Юридичні особи
Фізичні особи підприємці
Всього

2016

2017

2018

2320,3

3 225,7

3 845,1

2019 р. до
2017 р., %
19,2

175,9

273,1

377,1

38,1

2 496,2

3 498,8

4 222,2

20,7

Джерело: [116; 168; 192; 193; 194].

Про перспективність розвитку сільського зеленого туризму як стратегічно
важливого виду послуг туристичної індустрії свідчать й результати економічної
діяльності підприємств сільського зеленого туризму на національному та на
регіональному рівні (табл. 2.7).
До категоризованих садиб Одеської області в 2018 році віднесено
гостьовий дім «Саф’яни», центр етнографічного, сільського зеленого туризмі та
сімейного відпочинку «Фрумушика Нова», Бессарабське подвір’я «Бринзарня»,
етно-парк «Нью Васюки», міні-готель «Вулик», ранчо «Дядечка Бо. Проте,
зважаючи на ресурсно-рекреаційний потенціал Одеської області, кількість
підприємств – об’єктів сільського зеленого туризму могла би бути значно
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більшою. Проте рівень їх розвитку залежить від низки факторів, дія яких
зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у сфері сільського
зеленого туризму в різних районах області.
Таблиця 2.7
Економічні показники діяльності підприємств сільського зеленого туризму
Показники
Частка доходів підприємств сільського
зеленого туризму в загальних доходах від
туризму, %
Частка доходів підприємств сільського
зеленого туризму Одеської області в
загальних доходах сільського зеленого
туризму, %
Частка витрат підприємств сільського
зеленого туризму Одеської області в
загальних витратах сільського зеленого
туризму, %
Навантаження на 1 км2 рекреаційної території
Одеської області, осіб/км2
Частка українських громадян, які
скористалися послугами сільського зеленого
туризму, %
Розмір середньорічного доходу на одну
сільську садибу, тис. грн.
Розмір середньорічних витрат на одну
сільську садибу, тис. грн.
Середньорічний розмір прибутку на одну
сільську садибу, тис. грн.
Рентабельність послуг сільського зеленого
туризму, %

Роки
2018 р. до
2016 2017 2018 2016 р., %
0,21

0,38

0,36

0,15

4,6

4

1,5

-3,1

4,1

3,2

1,7

-2,4

12

15

24

12

0,09

0,12

0,19

0,1

48,2

78,2

111,7

63,5

29,0

43,3

66,8

37,8

19,2

34,8

44,9

25,7

66,1

80,3

67,2

1,1

Джерело: [116; 168; 192; 193; 194].

Зважаючи

на

ресурсно-рекреаційний

потенціал

Одеської

області,

кількість підприємств, віднесених до об’єктів сільського зеленого туризму,
могла би бути значно більшою. Однією з проблем розвитку підприємств
сільського зеленого туризму є вкрай високий ступінь господарської освоєності
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території. Однак, це не є головною причиною низького розвитку ринку цього
виду туристичних послуг як в Одеській області, так і в Україні в цілому.
Таким чином, станом на 2018 рік в країні існувало 377 сільських садиб,
які за рік відвідали 82,57 тис. осіб. Також визначено центри розвитку сільського
зеленого туризму в Україні, серед яких варто виділити Івано-Франківську,
Львівську, Чернівецьку області, що дає підстави стверджувати про важливість
природних умов для успішної побудови бізнесу у даній сфері туризму.
Регіональний зріз територіального розміщення сільських садиб в Україні також
дозволив встановити, що у значній кількості областей країни взагалі відсутні
туристичні об’єкти, що надавали б послуги сільського зеленого туризму. До
таких регіонів відноситься значна кількість промислових міст (м. Запоріжжя,
м. Дніпропетровськ), де існує попит на відповідні послуги. Також з’ясовано, що
на півночі країни на сьогодні сільський зелений туризм фактично не
розвивається. У Житомирській, Київській, Рівненській, Сумській областях
немає жодного туристичного об’єкта сільського зеленого туризму. Це ще раз
засвідчує наявність значного потенціалу до розвитку даного виду туризму в
нашій країні.

2.3. Аналіз розвитку підприємств сільського зеленого туризму
Однією з причин низької ефективності аграрного бізнесу в Україні є
безрезультатне використання ресурсного потенціалу аграрного сектору. Через це
Україна втрачає конкурентоздатність на агропродовольчих ринках та ризикує
стати країною «втрачених можливостей» в агропромисловому комплексі.
Науковці погоджуються, що одним із шляхів підвищення ефективності
національної економіки загалом виступає диверсифікація територіального
розвитку, де одним з пріоритетних напрямів виступає сільський зелений туризм.
Увага на проблемах розвитку суб’єктів зеленого туризму є неодмінною реакцією
на виклики довколишнього середовища, що передбачає зміцнення динамічної

108

конкурентоспроможності в просторово-часовому вимірі. Розвиток суб’єктів
аграрного бізнесу обумовлюється особливостями цього виду економічної
діяльності, серед яких сезонність, територіальна розгалуженість об’єктів надання
послуг, наявність тісних взаємозв’язків із представниками інших галузей
економіки, переважна орієнтація на споживачів із середнім та високим рівнем
доходів, потреба в залученні до процесу надання туристичних послуг
посередників, глобалізаційний характер розвитку туристичної галузі, надмірна
залежність від стану об’єктів інфраструктури, високий рівень галузевої
спеціалізації видів туризму, обов’язковість умови гарантування належного рівня
безпеки туристів, потужний.
Цілком погоджуємося з позицією О. М. Туєвої, що важливою складовою
частиною розбудови аграрного сектору економіки України в цілому та
сільських територій зокрема є піднесення функціонування сільського туризму,
який є запорукою формування сприятливого соціального, економічного і
виробничого середовища в аграрній сфері [188].
Сільський зелений туризм повинен стати невід’ємною складовою
туристичної індустрії України, враховуючи той колосальний потенціал, який
наша держава має для реалізації господарської діяльності у цій сфері. Протягом
останніх десятиріч однією із найпопулярніших тем стає здоровий спосіб життя,
правильне харчування та збереження природи. Суттєво зростає інтерес до
зеленого відпочинку та туризму, викликають зацікавленість екочисті території,
місцева культура та історія, автентичність та, воднораз, стають популярними
подорожі, які поєднують відпочинок у природних екочистих місцях, розваги із
вивченням культурних та історичних принад. Всі окреслене є в Україні і тому
питання розвитку сільського зеленого туризму є актуальними для нашої
держави. Проте, результати економічного середовища і стану функціонування
господарств, що надають відповідні туристичні послуги, свідчить, що розвитку
зазначеного виду туризму перешкоджає низка економічних, політичних,
демографічних та інших інституційних чинників (табл. 2.8).
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Таблиця 2.8
SWOT-аналіз реалізації бізнесу у сфері сільського зеленого туризму
СИЛЬНІ СТОРОНИ
– наявність екологічно чистих територій,
де низький рівень сільськогосподарського
виробництва;
– наявність великої кількості об’єктів
історичної, архітектурної та культурної
спадщини;
– сприятливі кліматичні та природні
умови для ведення господарської
діяльності;
– вирощування екологічно чистих
продуктів;
– гостинність населення;
– різноманітна природа;
– наявність значної кількості рекреаційних
об’єктів;
– велика кількість національних,
регіональних парків, заповідників;
– значна кількість житлових будинків у
сільській місцевості, які не
використовуються, але придатні для
проживання;
– самобутність етнічної спадщини;
– зацікавленість жителів сільської
місцевості у підтримці бізнесу;
– невисока ціна робочої сили;
- самозайнятість

СЛАБКІ СТОРОНИ
– зміна нормативно-правового регулювання
економічних відносин у даній сфері;
– відсутність закону «Про сільський туризм»»
– низький рівень доходів громадян;
– конкуренція з боку внутрішнього
екскурсійного туризму;
– низький рівень розвитку транспортної та
дорожньої інфраструктури;
– низькі умови проживання;
– низький рівень розвитку сільської
соціальної, екскурсійної, інфраструктури,
екскурсійної;
– недостатня якість розвитку мобільного
зв’язку та Інтернету;
– нерозвинута мережа консультаційної
підтримки власників бізнесу у даній сфері;
– низький рівень інформаційної підтримки
розвитку даного виду туризму;
– низький рівень взаємодії власників бізнесу з
органами місцевої влади;
– високий рівень корупції та тіньової
економіки;
– недостатній рівень підприємницьких знань;
– складнощі отримати додаткове
фінансування для втілення бізнес-ідей

МОЖЛИВОСТІ
ЗАГРОЗИ
– зростання кількості споживачів
– поглиблення макроекономічної
туристичних продуктів у сфері сільського нестабільності та зниження кількості
зеленого туризму;
споживачів;
– соціально-еконмічне відродження
– відсутність державної підтримки даного
депресивних сільських територій;
виду туризму і у майбутньому;
- особливості їх розташування в поєднанні – поглиблення міграційних процесів та виїзд
з винятковими природними та
сільських мешканців за кордон;
культурними ресурсами є сильною
– масове переміщення сільських громадян у
конкурентною перевагою;
великі міста на постійне проживання;
– залучення потоку іноземних туристів,
– погіршення транспортної та дорожньої
яким цікаві місцеві традиції, кухня
інфраструктури;
окремих регіонів;
– поступове погіршення екологічного стану,
– поступове співробітництво між
активне використання хімічних добрив
власниками даного бізнесу та формування
виробниками сільськогосподарської
єдиної позиції щодо розвитку галузі, її
діяльності.
лобіювання
Джерело: [23; 29; 35; 42; 46; 64; 81; 85; 91; 94; 139; 157; 159].
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Отримані дані засвідчують, що одними з ключових чинників розвитку
даної галузі є інституційні перешкоди. Неналежний рівень уваги органів
державної влади до розвитку загалом внутрішнього туризму в країні, а,
відповідно і сільського зеленого туризму призвели до створення економічно
непривабливого простору для здійснення господарської діяльності у цій сфері.
Відповідно така ситуація впливає і на інфраструктуру даної галузі
туризму. Також інституційні дестабілізаційні процеси постійно поглиблюються
перманентними фінансовими, економічними та політичними кризами, які
знижують впевненість підприємців у доцільності створення власного бізнесу,
здійснення розширення вже існуючого, особливо у сільській місцевості.
Безпосередньо, як вже зазначалося, розвиток сільського зеленого туризму
тісно пов'язаний також із забезпеченням сприятливих умов для розбудови всієї
системи внутрішнього туризму. В Україні на сьогодні у цій сфері існує значна
кількість перешкод, що стримують її функціонування. До їх числа варто
віднести наступні: високий рівень тіньової економіки та корупції в країні;
низький рівень захист управ споживачів та забезпечення їх безпеки на дорогах;
відсутність дієвої системи перевірки транспортних засобів, що перевозять
туристів, та контролю за здоров’ям водіїв;

відсутність інформаційної

національної компанії щодо реклами внутрішніх туристичних об’єктів, окрім
тих, що вже знайомі громадянам; відсутність єдиної туристичної карти
туристичних об’єктів; низький рівень використання інформаційних технологій
для популяризації відпочинку в Україні, ознайомлення, насамперед, молоді, з
туристичними об’єктами; низький рівень загалом туристичної інфраструктури в
країні, особливо транспортної та дорожньої інфраструктури; недостатній рівень
кадрового забезпечення, незнання іноземних мов стримує залучення іноземних
туристів для відпочинку; відсутність національної державної програми
відновлення об’єктів культурної спадщини; необхідність делегування частини
повноважень місцевим органам влади та ін.
Зауважимо, що проведення фінансової децентралізації дозволило органам
місцевої влади підняти рівень розвитку загальної інфраструктури в містах, в т.ч.
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значні кошти були вкладені у відновлення історичних пам’яток, самої
туристичної інфраструктури, облаштування міст, ремонт доріг та реконструкцію
парків. Окреслене дає підстави стверджувати, що делегування повноважень і
фінансових ресурсів для їх реалізації дозволяє отримати ґрунтовні позитивні
ефекти, особливо в туристичній галузі.
Звичайно окремо зазначимо, що на розвиток туризму в Україні здійснює
серйозний

вплив

рівень

доходів

громадян,

стабільність

базових

макроекономічних показників, особливо національної валюти, рівня інфляції.
Цілком зрозуміло, що збільшення стандартів життя населення призводить до
зростання їх можливостей дозволити собі якісний відпочинок.
Таким чином окреслені проблеми також негативно впливають і на
розвиток сільського зеленого туризму в країні (рис. 2.10).
Проте, для даного виду туризму притаманними є і власні специфічні
перешкоди, які виникають і пов’язані вже з специфікою господарської діяльності у
цій сфері. Наприклад, В. С. Пеньковський зауважує, що до причин, які негативно
впливають на розвиток сільського зеленого туризму варто віднести наступні:
відсутність сприятливого нормативно-правового, організаційного та соціальноекономічного середовища, сприятливого для створення підприємств сучасної
туристичної галузі на селі; існування значної кількості викликів, ризиків та
обмежень щодо діяльності сільських туристичних господарств та підприємств;
низький рівень доходів сільського населення, що не дає змоги забезпечити
інвестування в бізнес, стримує підприємницькі ініціативи та інновації;
нерозвиненість або згортання сільської соціальної інфраструктури, шляхів
сполучення, відповідного сервісу, комфорту для клієнтів; нерозвиненість
реклами і маркетингу в цілому, що унеможливлює отримання інформації
потенційними клієнтами; дефіцит знань у селян в сфері ведення туристичного
бізнесу, інформаційних технологій, аналізу ринку й маркетингових стратегій,
системного управління; відсутність відповідної державної й місцевої системи
підтримки цього нового виду бізнесу [121].
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

відсутність державної підтримки ініціатив сільських жителів щодо розвитку
власного туристичного бізнесу
недостатній розвиток ключових видів системно-важливої інфраструктури, що
унеможливлює забезпечення базових вимог для надання якісних туристичних
послуг
недостатній рівень кадрового забезпечення; міграція сільського населення за
кордон та у великі міста
недостатня кваліфікація сільських жителів щодо започаткування та ведення
власної справи
низька ініціативність та мотивація сільських жителів до ведення туристичного
бізнесу
відсутній доступ до фінансово-кредитних ресурсів з прийнятними для бізнесу
умовами кредитування
значне скорочення працездатного населення у сільській місцевості.

Рис. 2.10. Базові перешкоди розвитку сільського зеленого туризму в
Україні
Джерело: складено авторкою на основі [35; 36; 52; 55; 56; 102].

У свою чергу А. Т. Матвієнко зазначає, що, окрім системних проблем,
також існує спектр організаційних,які визначають якість туристичних послуг у
даній сфері. До таких перешкод автор відносить наступні: невизначеність
статусу організатора сільського зеленого туризму, яка тягне податки, звітність і
т.д.; стандартизація; забезпечення безпеки якості послуг від харчування до
екскурсій; організація освітніх програм для сільських господарів; організація
маркетингу послуг у сфері сільського зеленого туризму; взаємодія з іншими
структурами

туризму

(туроператорами,

турагентами

та

т.і.);

розвиток
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інформаційних технологій і комунікацій; забезпечення мінімальної фінансової
підтримки сільських господарів [106].
Варто зазначити, що створення підприємства у сфері сільського зеленого
туризму починається з бажання конкретної сім’ї розпочати власний бізнес,
оскільки на початку такої діяльності саме всі члени родини будуть залучені до
надання

туристичних

послуг

клієнтам.

Відповідно

для

цього

треба

зацікавленість господаря у реалізації додаткової підприємницької діяльності з
метою диверсифікації власних доходів.
Туристичний бізнес є сферою послуг, у якій ключову роль відіграє
споживач, тобто турист, і саме він забезпечує умови для якісного та ефективного
розвитку бізнесу. Забезпечення належної якості відпочинку вимагає правильної
організації різних виробничих процесів у межах сільської садиби, а це потребує
відповідних знань. У комплексі, враховуючи окремі особливості здійснення
підприємницької діяльності у даній сфері, можна виокремити такі базові
проблеми розвитку сільського зеленого туризму в Україні: відсутність мотивації
у сільських мешканців до організації туристичного бізнесу, оскільки більшість
схильна займатися традиційним виробництвом сільськогосподарської продукції;
недостатній рівень знань у сільських мешканців щодо особливостей ведення
підприємницької діяльності, сплати податків, реєстрації бізнесу; недостатній
обсяг фінансових ресурсів для початку власного туристичного бізнесу;
відсутність знань у сфері сільського зеленого туризму, його переваг для
диверсифікації доходів сільських родин; недостатність знань використовувати
сучасні інформаційні технології для популяризації власного бізнесу, ведення
блогів, сторінок в соціальних мережах; від’їзд працездатних та найбільш
мотивованих жителів за кордон; небажання залишатися жити в сільській
місцевості.
Окрім зазначених кадрових та демографічних проблем, важливу роль у
стримуванні

розвитку

сільського

зеленого

туризму

відіграє

відповідна

інфраструктура, яка є невід’ємною складовою здійснення господарської
діяльності у даній сфері. До базових проблем її функціонування та створення, на
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нашу думку, доцільно віднести наступні: недостатній розвиток інтернет-зв’язку
в сільській місцевості; низька якість доріг, особливо місцевого значення, що
ускладнює проїзд до туристичних об’єктів; відсутність транспорту до відомих
історичних архітектурних пам’яток, окремих міст; відсутність залізничного
сполучення в країні між всіма обласними центрами, особливо з історичними
регіонами; занедбаність культурної та історичної архітектури; низький рівень
розвитку

сільської

соціальної

інфраструктури;

відсутність

правильного

поводження з різними типами відходів в сільській місцевості, що негативно
впливає на природу і тим самим знижує рівень привабливості відпочинку у такій
місцевості, забруднення водойм сміттям; відсутність належних умов для
проживання туристів у зимові періоди; приділення недостатньої уваги заходам
сталого розвитку території, навіть незважаючи на те, що значна кількість є
простими для впровадження і підтримки; не здійснюється благоустрій будинків,
вулиць, що призводить до зниження естетичної привабливості відпочинку в
сільській місцевості та ін.
Відповідно вирішення окреслених проблем потребує розробки сукупності
заходів прикладного характеру для поступового їх впровадження у життя.
Зрозуміло, що багато проблем у сфері сільського зеленого туризму є системними і
їх не можна вирішити у короткостроковій перспективі. Це, насамперед,
стосується підготовки відповідних кадрових ресурсів, формування мотивації до
розвитку власного бізнесу у цій сфері. Проте, сучасні світові тенденції свідчать,
що даний вид туризму є перспективним напрямком розбудови світової
туристичної індустрії, особливо в умовах її глибокої кризи. Досвід розвинутих
країн показує, що громадяни завжди мають бажання з часом виїхати за межа
власного міста, мегаполіса. Перевагою сільського зеленого туризму є те, що він
може задовольнити бажання клієнта у короткостроковому відпочинку.
Проте, на розвиток підприємств сільського зеленого туризму, як було
встановлено нами в попередніх підрозділах, вливає ціла низка чиників, тому
вважаємо за необхідне розрахувати критерії, що мають безпосередній вплив на
їх соціально-економічне зростання. Відповідно до цього, виникає необхідність у
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виокремленні наступного ряду показчиків (додаток В, табл. В.1). Беручи до
уваги той факт, що на соціально-економічний розвиток підприємств даної сфери
послуг діє безліч факторів інфраструктурного забезпечення, виберемо саме ті
фактори, які є найвпливовішими саме в Одеській області. Ці фактори подамо у
вигляді наступної таблиці 2.9.
Таблиця 2.9
Фактори дії на обсяг доходів підприємств сільського зеленого туризму
Одеської області
Складові
Туристична
кількість садиб, од.
місткість садиб, місць
кількість туристів, осіб
Соціально-економічна
кількість фахівців сфери туризму, осіб
кількість безробітних, тис. осіб
потоки капітальних інвестицій, тис.грн.
Інфраструктурна
щільність доріг із твердим покриттям
на 1000 км2, км.
щільність залізничних доріг на 1000
км2, км.
кількість медичних закладів, од.
Рекреаційна
площа об’єктів рекреаційного фонду,
тис.га
кількість об’єктів рекреаційного фонду,
од.
Обсяг лісистості регіону, од.

Умовне
Значення
позначення 2016р. 2017р. 2018р.
Х1
Х2
Х3

5
7
587

5
7
702

6
8
822

Х4
Х5
Х6

31
72,5
6384,2

35
77,2
6167,0

38
61,7
3390,0

Х7

284,6

288,0

288,0

Х8

29.5

30,0

30,0

Х9

214

213

205

Х10

247

239

234

Х11

388

388

284

Х12

34,8

34,1

33,7

Джерело: складено автором на основі [116; 168; 192; 193; 194].

Вважаємо, що саме сукупність обраних нами факторів й розкриває стан
соціально-економічного розвитку підприємств сільського зеленого туризму в
Одеській області. Більш того, зазначені фактори чинять різну дію на розвиток
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підприємств сільському зеленому туризмі, через що є необхідним проводити
розрахунок результуючих показників, яким слід обрати рівень підприємств
сільського зеленого туризму доходів Одеської області від надання туристичних
послуг. Це вимагає проведення відповідної стандартизації зазначених факторів
(Додаток В, рис. В.1).
На основі використання матриці парних коефіцієнтів кореляції визначимо
залежність стану розвитку підприємств сільського зеленого туризму Одеської
області від факторів інфраструктурного забезпечення.
Стандартизацію факторних ознак проведемо за наступною формулою:
(2.2)

,

де n – стандартизована ознака; Хі – ознака, що визначає стан розвитку
підприємств сільського зеленого туризму в регіоні; Хci – середнє значення
ознак;  - середньоквадратичне відхилення за вибіркою ознак.
Для обчислення ступеню дії стандартизованих показників на стан
розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Одеській області наведено
в додатку В, рис. В.1.
Подалі виникає необхідність у побудуванні багатофакторної моделі на
основі вибору сукупності найвпливовіших на результативний показник факторів
для розрахунку множинної регресійної моделі (табл. 2.10).
Таблиця 2.10
Розрахунок залежності розвитку підприємств сільського зеленого туризму
Одеської області від факторів інфраструктурного забезпечення
Доходи
підприємств

Х1

Х2

0,95

0,99

Х3

Х4

Х5

Х6

0,85 -0,82 -0,83 0,99

Х7

Х8

Х9

0,99 -0,52 0,77

Х10

Х11

Х12

0,79

0,55 -0,41

Розраховано автором

На основі використання матриці парних коефіцієнтів кореляції визначено
найвагоміші фактори, що детермінують розвиток сільського зеленого туризму в
Одеській області. Для цього методом кореляційно-регресійного аналізу

117

визначено множинну регресійну модель залежності обсягу доходів підприємств
сільського

зеленого

туризму

від

показників

туристичної,

соціально-

економічної, інфраструктурної та рекреаційної складової (2.3).
У2018=100,557Х1+2,367Х3+107,106Х4+0,0244Х7+42,443Х9

(2.3)

де У – обсяг доходів підприємств сільського зеленого туризму в Одеській
області, тис.грн.; Х1 – кількість садиб, од,; Х3 – кількість туристів, що
скористалися послугами сільського зеленого туризму, осіб; Х4 –

кількість

фахівців сфери туризму, осіб; Х7 щільність доріг із твердим покриттям на 1000
км2, км.; Х9 – кількість медичних закладів, од.
На базі отриманої кореляційної залежності від кожної факторної ознаки
було встановлено пряму залежність рівня розвитку підприємств сільського
зеленого туризму Одеської області від кількості садиб, кількості туристів, що
скористалися послугами сільського зеленого туризму, кількість фахівців сфери
туризму, осіб; Х7 щільність доріг із твердим покриттям на 1000 км2, км.; Х9 –
кількість медичних закладів, од.
Оскільки однією з проблем розвитку підприємств сільського зеленого
туризму є вкрай високий ступінь господарської освоєності території вважаємо
за раціональне створити на різних державно-адміністративних рівнях відповідні
умови та розробити стимулюючі заходи, які б підбивали представників послуг
сільського зеленого туризму створювати підприємства та надавати відповідну
статистичну інформацію. Звертаючи увагу на те, що підприємства сільського
зеленого туризму в основному представлені малими формами господарювання
(агросадибами), а тому є досить гнучкими в управлінні, вони є недооціненим
активом

туристичної

індустрії. Тому сприяння розвитку інфраструктури

підприємств сільського зеленого туризму забезпечить стабільне надходження
податкових платежів до місцевих та зведених бюджетів, що, в першу чергу,
стане платформою згладжування соціально-економічних конфліктів сільських
територій та сприятиме реновації рекреаційних зон.
Проте, економічне зростання вітчизняних підприємств сільського зеленого
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туризму безпосередньо залежить від втручання держави через реалізацію
відповідних державних важелів та інструментів регулювання та фінансової
підтримки. В наслідок недовершеності законодавчого поля в туристичній галузі,
насамперед в таких її не зовсім популяризованих секторах, механізм державного
регулювання потребує впровадження відповідних заходів удосконалення. Утім,
доволі схвальною є процес активізації державного втручання в удосконалення
нормативно-правових аспектів розвитку сектору внутрішнього туризму через
прийняття низки законів, а також державних програм.
Для економічного зростання підприємств сільського зеленого туризму
притаманне зростання кількості господарств населення у цьому секторі
національної економіки та нарощення туристичних потоків, що за власним
бажанням прагнуть отримати цей вид туристичних послуг. Створення
необхідних умов для забезпечення економічного зростання вітчизняних
підприємств сільського зеленого туризму з боку держави слід провести ряд
заходів з удосконалення нормативно-правової платформи; передбачити в
державному бюджеті напрямки фінансово-інвестиційної підтримки суб’єктів
туристичних послуг; розробити та запровадити на державному та регіональному
рівнях систему організаційно-економічних напрямків.

Висновки до розділу 2
1. У результаті проведеного дослідження визначено, що сільський
зелений туризм є популярним серед туристів з усього світу вже тривалий час. В
Україні функціонування сільського зеленого туризму наявне майже по всій
території країни, але з різним рівнем інтенсивності розвитку. Значну роль у
просуванні національного бренду сільського зеленого туризму відіграють
громадські організації, зокрема ГО «Спілка сільського зеленого туризмі
України», якою з 2008 року впроваджується програма

добровільної

категоризації «Українська гостинна садиба». Ціллю створення громадської
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організації є об єднання власників бізнесу та туристів на наймогутніших
комунікаційних та маркетингових площадках, створити привабливу та якісну
альтернативу туристам для вибору відпочинку в сфері сільського зеленого
туризму та допомогти фермерським господарствам створити умови для
стійкого економічного розвитку. Так, в 2018 році

в Україні за даними

громадської організації функціонувало 210 категоризованих садиб, площа яких
становила 94 763,1 м2.
2. Визначено, що сьогодні в Україні існують наступні моделі організації
сільського зеленого туризму:
Заснування

сільського

зеленого

туризму

на

базі

існуючих

домогосподарств чи особистого селянського господарства (агросадиби), що
здатна забезпечити не

більше 9 ліжко-місць. Така модель є найбільш

успішною в сільській місцевості, потенційно привабливою для споживачів
відповідного виду послуг та має необхідні ресурси.
Надання послуг сільського зеленого туризму на основі використання приватних туристичних об`єктів, розташованих у сільській місцевості. Така модель
успішно

реалізується

у

формі

культурно-етнографічних

центрів

або

стилізованих агротуристичних хуторів.
Організація сільськогосподарських тематичних парків і центрів. Така
модель

організації

сільського

зеленого

туризму

визначена

як

найперспективніша, оскільки вона орієнтована як на ознайомлення з
традиційним способом ведення сільськогосподарського господарства, так і на
популяризацію

технологічних

інновацій

у

сільському

господарстві,

альтернативних джерел енергії.
3.Зростання доходів населення

певним чином сприяло розвитку

внутрішнього туризму, зокрема сільського зеленого туризму, а також
підвищенню попиту відпочивальників на мандрівки до регіонів, що раніше ще
не були популярними. Упродовж останніх років простежується тенденція до
зростання кількості іноземних туристів, яка свідчить про позитивні процеси у
вітчизняній туристичній індустрії (табл. 2). Водночас помітне зростання
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чисельності внутрішніх туристів в Україні, у тому числі й у сфері сільського
зеленого туризму, що свідчить про підвищення якості туристиних послуг у цій
сфері. Виїзний туристичний потік зберігає стабільну тенденцію до зростання
завдяки введенню з 11 червня 2017 року безвізового режиму з країнами ЄС.
4. Дійшли висновку, що саме підприємства сільського зеленого туризму
стануть каталізатором розвитку як сільських територій, так і національної
економіки, адже внутрішній туризм – це: по-перше, сфера швидкого обігу
капіталу при відносно невеликих капіталовкладеннях; по-друге, ефективний
засіб використання наявної інфраструктури території; по-третє, можливість
створення нових робочих місць на місцевому рівні; по-четверте, може
розвиватися на території міської і сільської поселенської мережі; по-п'яте, є
сприяючим фактором диверсифікації економіки регіону та галузей, які
обслуговують сферу туризму.
5. В умовах фінансово-економічної кризи значення внутрішнього туризму
для України, як і будь-якої країни, зростає ще й тому, що за світовим досвідом
саме у сфері внутрішнього туризму забезпечується найвища оборотність
капіталу, найвища самоокупність вкладених коштів і найдешевше робоче місце.
Звертаючи увагу на те, що підприємства сільського зеленого туризму в
основному представлені малими формами господарювання (агросадибами), а
тому є досить гнучкими в управлінні, автор вважає їх недооціненим активом
туристичної

індустрії. Сприяння розвитку інфраструктури підприємств

сільського зеленого туризму забезпечить стабільне надходження податкових
платежів до місцевих та зведених бюджетів (табл. 3), що, в першу чергу, стане
платформою

згладжування

соціально-економічних

конфліктів

сільських

територій та сприятиме реновації рекреаційних зон.
6. Розвиток сільського зеленого туризму залежить від низки факторів,
сукупний вплив яких зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у цій
сфері в різних регіонах. Для встановлення сили і спрямованості цього впливу
опрацьовано методичний інструментарій оцінки залежності обсягу доходів
підприємств сільського зеленого туризму Одеської області від показників
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туристичної,
складової.

соціально-економічної,

інфраструктурної

та

рекреаційної

На основі отриманих результатів розрахунку визначено, що до

найвагоміших факторів впливу на формування доходів підприємств сільського
зеленого туризму в Одеській області відносяться: кількість садиб; кількість
туристів, що скористалися послугами сільського зеленого туризму; кількість
фахівців сфери туризму; щільність доріг із твердим покриттям на 1000 км2
території; кількість медичних закладів.
Основні

положення

другого

розділу

дисертаційного

опубліковані автором у роботах: [31; 32; 145; 147; 200].

дослідження
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РОЗДІЛ 3.
ОРГАНЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

3.1. Організаційно-економічне удосконалення процесу діяльності
підприємств сільського зеленого туризму
Розбудова галузі сільського туризму в Україні вимагає реалізації
складного процесу розробки заходів, їх впровадження для створення мотивації
у підприємців та сільських жителів розвивати власний бізнес, диверсифікувати
власні грошові надходження. Для здійснення окресленого важливою, як вже
зазначалося, є співпраця між всіма зацікавленими суб’єктами. Проте, з іншої
сторони, також розвиток даної галузі також залежить, як це зазначалося у
розділі 1 дисертації, від значної кількості глобальних та національних чинників.
Їх вплив також є відчутним та важливим для розвитку і сільського зеленого
туризму і його інфраструктури в країні (рис. 3.1).
З позиції аналізу глобальних чинників, що можуть сприяти розвитку
сільського зеленого туризму та його інфраструктур зауважимо, що на сьогодні
в світовій туристичній галузі відбуваються складні процеси, яка пов’язані з
деструктивним впливом світової глобальної кризи на економіку та суспільства
більшості розвинених країн.
Отже, на сьогодні світова туристична галузь перебуває у глибокому
кризовому стані, обчислити втрати від якої також ще не можливо, враховуючи
низькі темпи виходу країн з даної кризи. Також ця криза відбувається на фоні
розгортання світової економічної кризи, наслідки якої також будуть здійснювати
деструктивний вплив на розвиток туризму. Таким чином, катастрофічний стан
окресленої галузі призвів до зупинки діяльності тисячі туристичних фірм. Проте,
кожна криза це завжди не лише втрати, але і можливості, які виникають у
результаті зміни усталених процесів в певній сфері. Відповідно фактична зупинка
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зовнішнього туризму у світі може активізувати розвиток внутрішнього туризму,
підвищити мотивацію підприємців до підприємницької діяльності в т.ч. і у галузі
сільського зеленого туризму.

Глобальний рівень

Вплив пандемії COVID-19 призвело до
кризового стану в індустрії туристичних
послуг, закриття кордонів унеможливило
здійснення міжнародного туризму

Національний рівень

Закриття кордонів на тривалий період часу,
зниження туристичної активності громадян
та небажання відпочивати у великих містах,
особливо в регіонах з найбільшою кількістю
захворюнь

Регіональний рівень

Зниження активності туристичної діяльності
в окремих регіонах (Карпати), у великих
історичних містах (м. Львів, м.Чернівці),
відсутність іноземних туристів, які
приїжджали до регіонів, насамперед, західної
України , зниження попиту на відпочинок у
санаторіях та курортах

ІНФРАСТРУКТУРА
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО
ТУРИЗМУ

Різке скорочення вибору для відпочинку,
неможливість проведення відпочинку у
лікувальних закладах, можливість відпочивати
недалеко від дому і на нетривалий термін

Рис. 3.1. Передумови до розвитку інфраструктури сільського зеленого
туризму
Складено автором

Таким чином, криза світової туристичної індустрії об’єктивно вплине на
популяризацію сільського зеленого туризму в країнах. Це, насамперед,
пов’язано з наступним:
1) зниженням бажання здійснювати подорожі до великих міст, особливо
тих, де є (були) найбільші спалахи короно вірусу;
2) бажанням відпочити від міського ритму життя, що можливо буде
зробити лише всередині країни;
3) зниженням доходів громадян та пошук ними більш економного
способу відпочити;
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4) зміною графіків відпусток, їх відсутністю через змінені графіки роботи,
що збільшуватиме попит на короткостроковий недалекий від міста відпочинок
(на вихідні, на свята).
Таким чином для сільського зеленого туризму умови, що зараз
формуються у туристичній сфері, є досить сприятливими для розвитку бізнесу
у даній сфері. Варто розуміти, що деструктивний вплив від економічних
кризових процесів, даний вид туризму також відчує, але при цьому
відкриваються і нові можливості. Саме підтримка внутрішнього туризму в
країні, на наше переконання, повинна стати основним завданням відновлення
функціонування даної галузі. В нашій країні умови для цього є.
Економічні та, зокрема, фінансові, кризи, що перманентно відбуваються у
світі, є також показниками якості державного управління та регулювання. Вміння
ефективно приймати дієві та вчасні рішення, створювати умови для подолання
галузевих криз і радикального зниження соціально-економічного забезпечення
населення є важливими умова швидкого відновлення економіки в країні,
стабілізації функціонування окремих сфер національного господарства. Туризм
як сфера, послуги в якій не є першочерговими для забезпечення функціонування
людини, як правило, потерпає найбільше від зниження, насамперед, рівнів
доходів громадян, відкладення ними відпочинку до кращих часів. Саме втручання
органів державної влади у цей процес є важливим для відновлення
функціонування всієї галузі і роботи значної кількості залучених до працівників.
Сучасна криза в галузі туризму, особливо загострює питання державної
підтримки підприємств, що залучені до надання туристичних послуг і
найбільше постраждали від наслідків такої кризи. Відповідно країни, де
туристична галузь відігравала значну роль у розвитку національної економіки
вже на сьогодні активно розробляють заходи підтримки, які б дозволили
нормалізувати умови функціонування туристичної індустрії. На рисунку 3.2
представлено базові напрямки її підтримки, які впроваджуються окремими
країнами.
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Проте, в нашій країні на сьогодні ще не розроблені належні заходи для
підтримки вітчизняного туристичного бізнесу. Ці напрямки державної
підтримки мають бути дуже ґрунтовно розглянуті та перезатверджені на
державному рівні з подальшим включенням цього специфічного сектору
туристиних

послуг

до

національних

та

місцевих

програм

розвитку

підприємництва регіону.
Зауважимо, що у туристичній галузі України і до кризи вже накопичилася
значна кількість системних проблем. З метою забезпечення сталого розвитку
підприємництва в сфері сільського зеленого туризму, та відокремленні для
цього виду туристичних послуг відповідного ринкового сегменту необхідно на
національному та регіональному рівнях поставити і вирішити низку питань,
найвагомішими серед яких слід виділити такі:
‒

заснувати відповідну службу, що здійснюватиме аналіз використання

наявного природно-рекреаційного потенціалу з відповідним дотриманням
охоронних норм;
‒

заснування маркетингових служб, що здійснюватимуть моніторинг

ринкової кон'юктури з метою дослідження попиту на послуги туристичного
сектору;
‒

розробити та запровадити на регіональному та національному рівнях

спеціальні програми з підтримки розвитку сфери сільського зеленого туризму
за напрямами фінансування розвитку сільської інфраструктури;
‒

забезпечувати підготовку фахівців сфери туризму, насамперед

сільської місцевості;
‒

контролювати, узгоджувати та координувати розвиток суб’єктів

туристичної сфери з суміжними галузями з метою забезпечення злагодженого
їх функціонування в ланцюгу створення туристичного продукту;
‒

на постійній основі проводити оцінювання ефективності розвитку

підприємництва в сфері сільського зеленого туризму, а також проводити
періодичне оцінювання стану розвитку природно-рекреаційного потенціалу;
‒
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‒

означити які саме сільські території є за своїм приводним складом

найбільш прийнятними для розвитку туристичних послуг сільського зеленого
туризму оздоровчого напрямку;
‒

систематизувати

наявні

території

відпочинку

за

ознаками

їх

призначення, наявності природно-рекреаційних факторів;
‒

запровадити відповідні методи оцінки навантаження на природні

об’єкти.
КРАЇНИ

ЗАХОДИ ПІДТРИМКИ
держава покриває 60% заробітної плати працівників туристичного сектору
протягом 3 місяців

Туреччина

реструктуризація кредитів компаній із сфери туризму з пільговим
періодом у 12 місяців
ПДВ на внутрішні авіаперельоти зменшено х 18% до 1%

держава створила фонд у 200 млрд. євро на сплату заробітної плати
працівникам
Іспанія
гарантована державою кредитна лінія 400 млн. євро для галузі
транспорту, туризму та гостинності за ставкою до 1,5% річних
держава покриває 80% заробітної плати працівникам туристичного
сектору протягом 3 місяців
Великобританія
відмінено податки на нерухомість на 12 місяців для секторів роздрібної
торгівлі, дозвілля та туризму
сплата всіх податків відстрочена до 15 липня
США
створено фонд підтримки малого та середнього бізнесу (350 млрд. дол.)

Рис. 3.2. Напрями підтримки окремими країнами туристичної галузі
Складено автором на основі [44; 95; 97; 104; 197]
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Отже, враховуючи особливості сільського зеленого туризму варто також
зауважити, що його розвиток частково залежить і від державної підтримки
внутрішнього туризму, а також, що є також важливим, від розвитку галузі
сільського господарства в країні. Зазначимо, що у переважній більшості
наукових робіт, що присвячені дослідженню активізації сільського зеленого
туризму, розвитку його інфраструктури, увага приділяється розробці та
впровадженню заходів для розширення переліку відповідних туристичних
послуг, зростання якості їх надання. Проте, за своєю природою даний вид
туризму також досить сильно залежиться і від умов розвитку сільського
господарства, інтенсивністю розбудови даної галузі.
Таким чином, для виокремлення та конкретизації базових заходів
розвитку інфраструктури сільського туризму в країні проаналізуємо з початку
пріоритетні напрямки активізації економічної діяльності як в туристичній
галузі, так і в сільському господарстві (рис. 3.3).
Таким чином, розвиток окреслених галузей національного господарства у
великій кількості залежиться і від інфраструктури, яка повинна сприяти
активному їх функціонуванню. Проблеми інфраструктурного забезпечення
притаманні всіх цим галузям, що свідчить про значний потенціал його розвитку
в країні і існування об’єктивної необхідності з боку держави створювати умови
для залучення приватних інвестицій до використання такого потенціалу.
Як свідчить світова практика сьогодні мільйони засобів до існування
людини прямо чи опосередковано залежать від розвитку ринку туристичних
послуг. Проте, поки триває надзвичайна ситуація, лише внутрішні туристичні
послуги мають більші переваги в нарощенні свого потенціалу, ніж інші види
туристичного продукту, адже наразі саме вітчизняні туристи створюватимуть
попит на ринку внутрішніх туристичних послуг.
Таким

чином,

враховуючи,

дані

рисунку

3.3,

зауважимо,

що

інфраструктурне забезпечення відіграє важливу роль у розбудові більшої
частини галузей економіки країни. Вагомий вплив інфраструктура відіграє у
розвитку і сільського зеленого туризму.
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- створення єдиної стратегії розвитку внутрішнього
туризму в країні;
- розробка єдиної інформаційної платформи про
туристичні послуги в країні;
- сприяння створенню національного туристичного
продукту;
- підвищення рівня безпеки туристичних перевезень;
- створення умов для підвищення якості надання
туристичних послуг шляхом введення системи
сертифікації туристичних об єктів;
- залучення професійних об єднань, асоціацій до сфери
регулювання туристичної діяльності;
- використання сучасних інформаційних ресурсів,
створення мобільних додатків для вибору туристичних
об`єктів в країні, створення туристичної карти;
- сприяння формуванню та популяризації регіональних
туристичних брендів;
- створення умов для розвитку санаторно-курортного
туризму;
- удосконалення транспортного сполучення між
обласними центрами країни, відновлення, насамперед,
руху залізничних потягів;
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- сприяння активному використанню інноваційних
технологій у вирощуванні зернових культур;
сприяння
розвитку
кооперативних
сільськогосподарських підприємств;
- якісне проведення земельної реформи в країні;
- формування умов для правильної утилізації відходів
тваринного походження;
- використання інформаційних, автоматизованих
технологій у сфері розподілу державних коштів для
підтримки фермерських господарства;
- стимулювання розвитку фермерських господарств,
сприяння закупівлі ними сучасного обладнання,
сільськогосподарської техніки;
- забезпечення галузі необхідним кадровим ресурсом,
враховуючи міграційні процеси сільського населення;
- забезпечення проведення правильної системи
сівозміни;
- стимулювання розвитку екологічної продукції
рослинництва та тваринництва;
- розвиток транспортної інфраструктури, побудова
доріг з міцним покриттям, використання транспортного
потенціалу річкових артерій в країні;

Рис. 3.3. Базові детермінанти організаційно-економічного забезпечення внутрішнього туризму та галузі
сільського господарства в Україні
121

Складено автором на основі [1; 2; 84; 110; 112; 117; 137; 149; 194; 206].

129

Враховуючи таку тенденцію, автор вважає, що сучасні глобалізаційні
виклики створюють унікальні можливості для відновлення сільського зеленого
туризму ¸ окреслюючи перспективи його віднесення до стратегічно важливих
секторів розвитку національної економіки за ознаками пріоритетності, стійкості
та відповідальності. Проте досягнення таких результатів неможливе без
відповідного

організаційно-економічного

забезпечення

розвитку

інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму, де особливу роль, на
думку автора, відіграють державні важелі та інструменти, адже через раптове,
безпрецедентне падіння попиту, сектор подорожей та туризму, насамперед,
потребуватиме фінансових стимулів для підтримки та відновлення.
Виокремимо та більш детально розглянемо базові детермінанти її
розвитку в Україні. Їх перелік представлений на рисунку 3.4.

Рис.

3.4.

Основні

детермінанти

розвитку

Підвищення ефективності
державного регулювання у
даній сфері

Розвиток транспортної
інфраструктури

Активізація використання
інформаційних технологій

Підвищення якості
інституційного забезпечення
розвитку сільського
зеленого туризму в країні

ОСНОВНІ
ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

інфраструктури

сільського зеленого туризму в Україні
Джерело: складено автором на основі [4; 155, с. 182; 12; 22; 23; 31; 33; 36; 42; 74].

Таким чином, враховуючи інформацію рис. 3.6, конкретизуємо основні
напрямки розвитку інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні.
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1. Підвищення якості інституційного забезпечення розвитку сільського
зеленого туризму в країні.
Розвиток нормативно-правового забезпечення активізації господарської
діяльності у сфері сільського зеленого туризму є базовою умовою формування
правового поля для розбудови даного виду туризму та залучення інвестицій у
цю галузь. На сьогодні в Україні, не зважаючи на численні спроби та проекти,
відсутній рамковий закон у даній сфері. Експерти наголошують, що основна
проблема в означенні пов’язана з тим, що ця діяльність за характером її
здійснення є доволі різноплановою. Так завадою в популяризації цього виду
туристичної діяльності серед мешканців сільських територій

слід вважати

відсутність визначення сільського зеленого туризму на законодавчому рівні, в
не усвідомленні ними різниці між різними видами туристичної діяльності.
Через що цей вид туризму самими мешканцями сільських територій
розцінюється як високоприбуткова комерційна діяльність.
Враховуючи окреслене, варто підкреслити наявність значних особливостей
ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму, які варто враховувати при
формування

законодавчої

бази

його

розвитку.

Питання

формування

законодавчого підґрунтя для розвитку такого виду туризму має свою тривалу
історію. У 2000 році було розроблено проект Закону «Про сільський екотуризм»,
а у 2003 році проект Закону «Про сільський та сільський зелений туризм» [131].
Проте ці нормативні акти не були прийняті. Також окремими професійними
об’єднаннями був розроблений проект Закону України «Про аграрний туризм та
агротуристичну діяльність» [124]. Однак, незважаючи на численні проекти
нормативних актів, сфера розвитку сільського зеленого туризму залишається в
Україні неврегульованою. Це частково унеможливлює її державну підтримку,
створює складнощі щодо цільового направлення бюджетних коштів для
підтримки окремих суб’єктів господарської діяльності у цій сфері.
Зазначимо, що у 2017 році Міністерством аграрної політики та
продовольства України було затверджено план заходів щодо розвитку
сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях на
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період до 2020 року. Проте, більшість заході залишилася декларативними і не
виконаними. Базові завдання у цій сфері представлені на рисунку 3.5.
ЗАХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Розробка пропозицій щодо законодавчого унормування питання розвитку сільського зеленого та
еногастрономічного туризму на сільських територіях
Участь у виставках, презентаціях, конференціях, спрямованих на розвиток сільського зеленого туризму та
еногастрономічного туризму на сільських територіях
Формування бази даних суб’єктів господарювання, які надають послуги сільського зеленого туризму, а також
еногастрономічні туристично-рекреаційні послуги
Сприяння маркетинговій діяльності агротуристичних господарств
Розповсюдження промоційної інформації на інтернет-ресурсах щодо розвитку сільського зеленого та
еногастрономічного туризму на сільських територіях
Сприяння у проведенні курсу дистанційного навчання «Організація зеленого туризму» в рамках реалізації проекту
«Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації сільського виробництва і розвитку
кооперації у сільській місцевості»
Сприяння власникам особистих селянських та фермерських господарств, які займаються наданням послуг у сфері
сільського зеленого туризму або еногастрономічних туристично-рекреаційних послуг в участі у Всеукраїнських та
обласних туристичних виставках та ярмарках
Сприяння розробленню та впровадженню еногастрономічних туристичних маршрутів, спрямованих на
комплексний та сталий розвиток сільських територій
Обмін інформацією з уповноваженими інституціями ЄС щодо законодавства та процедурних змін, прийнятих з
питань розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях
Сприяння укладенню договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму
та еногастрономічного туризму на сільських територіях між областями України та відповідними адміністративнотериторіальними одиницями держав – членів ЄС
Проведення семінарів-тренінгів, круглих столів, що будуть сприяти започаткуванню та розвитку власної справи у
сфері несільськогосподарських видів діяльності, зокрема надання еногастрономічних туристично-рекреаційних
послуг
Удосконалення механізмів стимулювання розвитку диверсифікації бізнес-можливостей у сільській місцевості
Сприяння залученню міжнародної технічної допомоги з питань, що стосуються розвитку сільського зеленого
туризму та еногастрономічного туризму на сільських територіях
Сприяння реалізації проекту секторальної підтримки Європейського Союзу «Розвиток сільського підприємництва
та інфраструктури агротуристичного кластера «ГорбоГори»
Сприяння реалізації проекту «Зелені Шляхи» (Greenways) у Сумській області для забезпечення сталого розвитку
сільських територій
Сприяння реалізації проекту «Зелені Шляхи» (Greenways) у Сумській області для забезпечення сталого розвитку
сільських територій Сприяння започаткуванню та реалізації регіональних пілотних проектів з розвитку
еногастрономічного туризму на сільських територіях
Сприяння формуванню моделі державно-приватного партнерства «Гастрономічна мережа України» (Ukrainian
Gastronomy Network), спрямованої на розбудову взаємодії між державними, науковими та приватними
організаціями з метою розвитку сільського зеленого та еногастрономічного туризму на сільських територіях

Рис.

3.5.

Перелік

заходів

розвитку

сільського

зеленого

та

еногастрономічного туризму на сільських територіях на період до 2020
року
Джерело: складено автором на основі [139; 191; 218; 219; 224; 114; 119; 125; 128; 135].
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Отже, більшість з окреслених заходів є досить декларативними, і значна
їх кількість не були реалізованими протягом означеного періоду. Це лише
підтверджує

важливість

та

актуальність

формування

відповідного

законодавчого забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в країні.
2. Активізація використання інформаційних технологій. Розвиток сфери
туризму безпосередньо на сьогодні залежить від рівня впровадження нових
інформаційних інновацій. Використання таких технологій дає можливість
туристичним підприємствам підвищувати власну конкурентоспроможність у
даній сфері. Використання інформаційних технологій у сфері сільського
зеленого туризму дає можливість:
– підвищити кількість клієнтів через рекламу власного бізнесу в системі
Інтернет;
–

створити

сторінки

в

соціальних

мережах

і

таким

чином

використовувати їх потенціал для просування туристичного продукту;
– проходити онлайн-тренінги для підвищення власних знань підприємців
про особливості ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму;
– дозволяє залучати молодь для відпочинку, тому що ця група клієнтів не
володіє значними фінансовими ресурсами і відпочинок в сільській місцевості
для них є гарною можливістю провести час від міського життя; також ці
споживачі туристичних послуг активніше використовують сучасні гаджети,
швидше

знаходять

інформацію

про

можливості

відпочинку,

більше

фотографуються і розміщують фотографії у соціальних мережах, що також
привертає увагу до такого виду відпочинку;
– дає можливість обмінюватися думками та досвідом між окремими
власниками сільських садиб;
– відкриває доступ до інформації про зарубіжний досвід організації
сільського зеленого туризму, особливості його здійснення, враховуючи досить
значну історію такого відпочинку у провідних європейських країнах і т.д.
Ефективність

виробництва

друкованої

рекламної

продукції

для

популяризації відпочинку у сільській місцевості на сьогодні у експертів вже
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викликає сумніви. Проте, активний розвиток інтернет-ресурсів, можливостей
продажу відповідних послуг онлайн відкриває широкі можливості для
створення як позитивного іміджу даного бізнесу, так і для підвищення кількості
споживачів.
Зауважимо, що ситуація, що склалася в туристичному бізнесі сьогодні
через світову пандемію, сприяє розвитку внутрішнього туризму та сільського
зеленого туризму і саме активне використання інформаційних технологій не
вимагає від власників даного бізнесу значних інвестицій для популяризації
такого типу відпочинку та залучення нових клієнтів.
Наразі для забезпечення сталого розвитку сфери сільського зеленого
туризму, враховуючи негативну дію світової економічної кризи, необхідно
створювати відповідні соціальні мережі з метою рекламування туристичного
бізнесу серед всього населення не тільки України, а й інших держав. Залучати
до налагодження та розвитку цих мереж сучасних блогерів, які будуть
створювати відповідні рекламні роліки, тим самим популяризуючи вітчизняну
серу сільського зеленого туризму.
Зауважимо, що для підтримки інтересу до туристичних місць та
відвідування окремих туристичних об’єктів у деяких країнах почали
пропонувати віртуальний туризм. Вже в деяких країнах світу, наприклад у
Греції, в соціальних мережах існує спеціальна вебсторінка, що містить
інформацію про відомі атракції, ознайомитися з якими можна в будь якому
місці, де є необхідне обладнання. Для українських підприємців, що надають
послуг у сфері сільського зеленого туризму, можливо створення професійних
подібних відео є складними для реалізації та вимагає значних фінансових
ресурсів. Проте, можливо самостійно зробити такі віртуальні екскурсії і
розміщувати їх у соціальних мережах. Експерти зазначають, що на сьогодні як
ніколи важливо робити контент, який зблизить підприємців, та бренд, з
майбутніми клієнтами. Наприклад, доцільно розказати, які умови відпочинку
пропонуються, скільки це коштуватиме, що є навколо.
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Розвиток

транспортної

інфраструктури.Транспортне

сполучення

є

важливою складовою розвитку всієї туристичної індустрії у світі і невід’ємною
її

частиною.

Фактично

між

цими

двома

система

існує

тісний,

взаємообумовлений та взаємовигідний зв’язок. Туристична галузь не може
розвиватися без активного функціонування транспортної сфери, збільшення
авіарейсів, удосконалення залізничного та автобусного сполучення. У свою
чергу туристи забезпечують активний розвиток транспорту у всьому світі,
створюю значний попит на перевезення.
Якщо аналізувати розвиток внутрішнього туризму в країнах, то значною
мірою його функціонування також залежить від транспортного сполучення, яке
в цілому частково визначає доступність туристичних об’єктів для споживачів
відповідних послуг. Так склалося, що в Україні внутрішні туристичні
перевезення здійснюють автобусами та залізницею. Проте, якщо говорити про
залізничне сполучення, то воно існує далеко не всюди і навіть не всі обласні
центри в країні з’єднанні залізничним транспортом. Таким чином, у багатьох
випадках автобус, або автомобіль залишаються єдиними способами проїзду до
необхідних туристичних об’єктів. Звичайно така ситуація не сприяє розвитку
внутрішнього туризму.
Зауважимо, що транспортне сполучення вагому роль відіграє і у розвитку
сільського зеленого туризму, особливо враховуючи віддаленість розміщення
туристичних об’єктів у даній сфері. Невеличкі міста та села в Україні у
переважній більшості випадків забезпечуються автобусним сполученням, яке є
більш локальним транспортом. Таким чином, не маючи автомобіля, туристам
може знадобитися здійснення декількох пересадок для того, щоб добратися до
бажаного туристичного об’єкта. Це звичайно впливає на бажання здійснювати
такі подорожі. Звичайно, якщо туристичний об’єкт знаходиться недалеко від
міста, що питання транспорту вирішити простіше.
Актуальними для нашої країни залишаються питання забезпечення
безпеки перевезення пасажирів, забезпечення їх страховкою. Наприклад,
показовим є досвід Китаю, який враховуючи колосальний потенціал розвитку
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внутрішнього

туризму,

планує

на

сьогодні

активно

його

освоювати,

враховуючи наслідки світової пандемії та складно прогнозованого процесу
відновлення міжнародного туризму. Після перенесеної вірусної пандемії, яка
нанесла тяжкий удар по аграрному виробництву та економіці країни в цілому,
Китай повертається до звичного життя та має на меті відновити та наростити
внутрішні туристичні потоки, що сприятиме активності та піднесенню малого
та середнього бізнесу в туристичній сфері (екскурсійній, ресторанній,
сувенірній, готельній та інших супутніх сімейних бізнесів), відновлення
швидкісного сполучення між провінціями, наповнення доходної частини
державного бюджету та бюджетів провінцій [98].
Таким чином у Китаї планують активізувати господарську діяльність у
даній сфері туризму. При цьому керівництвом цілком усвідомлюється той факт,
що без створення ефективної діючої системи транспортного сполучення між
різними територіями країни це досягти не можливо. Основною ланкою
інфраструктури Китаю, на якій базується розвиток депресивних чи віддалених
територій, стратегічний розвиток внутрішніх торгівельних шляхів, підвищення
попиту та внутрішнього споживання та інші стратегічні державні пріоритети, є
швидкісне залізничне сполучення, що отримало світове визнання завдяки своїх
характеристик: інноваційності, відмінному сервісу, доступності для населення,
високої якості та вантажообороту, продуманій логістиці, екологічності тощо.
Відповідно

створена

переміщуватися

великій

вже

транспортна

кількості

інфраструктура

населення

між

різними

дає

змогу

регіонами,

відвідувати різні селища та невеликі міста, підвищує їх спроможність
здійснювати власний відпочинок у сільській місцевості.
Таким чином, для активного розвитку сільського зеленого туризму в
Україні необхідно:
1) проаналізувати діючу систему залізничного сполучення між містами,
та адаптувати частково її у відповідності до туристичної карти країни.
Наприклад історичне місто Чернігів на сьогодні має залізничне сполучення
лише з містом Києвом та декількома окремими обласними центрами, оскільки
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через регіональний центр проходять потяги з Республіки Білорусь. Для
здійснення мандрівки з інших територій України, туристу необхідно доїхати до
м. Києва, а звідти вже автобусом до м. Чернігова, а вже потім до самого
туристичного об’єкта у сільській місцевості. Така ситуація звичайно є
несприятливою для розвитку такого виду туризму.
2) підвищити рівень відповідальності перевізників за свою діяльність та
створити умови для безпечного проїзду територією, особливо на автобусному
транспорті;
3) проводити ремонт не лише національно важливих доріг, але
підтримувати у належному стані і місцеві дороги. Ця умова є також дійсно
важливою, особливо для розвитку сільського зеленого туризму. Як зазначають
експерти, в Україні «ремонтують переважно великі траси, всеукраїнські та
обласні. А цікаві туристам об’єкти часто знаходяться у сільській місцевості, і
доїхати до них буває дуже складно. Такі речі відлякують людей, особливо
гостей з-за кордону. Тому нам потрібно вдосконалювати інфраструктуру
локальних доріг» [208].
4) підвищити якість дорожньої інфраструктури, сприяти встановленню
відповідних знаків про історичні туристичні об’єкти та об’єкти сільського
зеленого туризму вздовж доріг різного значення та ін.
Підвищення ефективності державного регулювання у даній сфері.
Впровадження окреслених заходів звичайно можливо реалізувати лише через
створення в країні ефективної системи державного регулювання туристичною
галуззю, в т.ч. і сферою сільського зеленого туризму. Зауважимо, що на
сьогодні окреслений вид туризму розвивається, незважаючи на свої переваги
для розбудови сільських територій, фактично за рахунок власних коштів, без
належної підтримки держави. Проте, вся сфера державного регулювання
туристичної галузі постійно перебуває у трансформаційних процесах. За часи
незалежності нашої країни вже змінилося багато моделей здійснення такого
регулювання. На початку 2020 року після тривалої інституційної підготовки
Постановою Кабінету Міністрів Украни від 24 грудня 2019 року було створено
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Державне агентство розвитку туризму. Серед всіх завдань цього агентства,
варто виділити такі, що стосуються розвитку туристичної інфраструктури,
зокрема у сфері сільського зеленого туризму:
–

розроблення

програм

облаштування

транспортних

магістралей

об’єктами туристичної інфраструктури;
– залучення в установленому порядку до надання суб’єктам туристичної
діяльності методичної, консультативної та іншої допомоги;
– організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у
туристичній і курортній сфері;
– організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у
туристичній і курортній сфері [49].
Отже, враховуючи основні положення даної постанови та відповідні
нормативно-правові акти, що регламентують розвиток підприємств туристичної
галузі, ряд науковців відмічають, що до підвищення якості функціонування
туристичного сектору національної економіки з боку держави, в т.ч. і сільського
зеленого туризму варто віднести такі:
– означення заходів регулювання на рівні місцевих, регіональних та
національних виконавчих органів державної влади, а також організація
необхідним умов для активізації підприємництва в сфері сільської зеленого
туризму;
– заснування відповідних структурних служб, діяльність яких буде
спрямована на розгляд та вирішення проблем розвитку підприємств сільського
зеленого туризму;
–

удосконалення

взаємовідносин

сільських

громад,

а

також

представниками органів місцевої влади підприємцями сфери сільського
зеленого туризму;
– заснування туристично-консалтнигових центрів;
– залучення діючих професійних організацій, асоціацій та об’єднань для
розробки нормативно-правових актів у даній сфері, навчанню майбутніх
підприємців особливостям надання послуг у сфері сільського зеленого туризму;
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– розробка заходів виокремлення потенційно можливих туристичних
кластерів розвитку внутрішнього туризму, створення дорожньої карти
забезпечення розвитку необхідної інфраструктури у таких регіонах;
– створення відповідної консультаційно-інформаційної платформи для
ознайомлення залучених до туристичної діяльності суб’єктів про особливості
здійснення бізнесу у такій сфері (реєстрація бізнесу, ведення об ліку, сплата
податків та зборів і т.д.).
Отже, врахування можливостей для господарської діяльності, що виникли
у даній сфері у результаті дії світової глобальної кризи, є важливою складовою
забезпечення активної розбудови цієї галузі. Також оцінка базових тенденцій,
що відбуваються загалом у розвитку внутрішнього туризму в країні, у
функціонуванні сільського господарства є невід’ємними складовими активізації
діяльності підприємств сільського зеленого туризму в Україні. Проте,
впровадження визначених у підрозділі заходів вимагає також розробки стратегії
їх реалізації. Існує також потреба у формуванні нових прикладних засад
планування

власного

розвитку

суб’єктами

господарювання

у

межах

зазначеного виду туризму. Окреслені питання будуть розглядатися у
наступному підрозділі дисертаційної роботи.

3.2.

Стратегічні

імперативи

розвитку

підприємств

сільського

зеленого туризму
Розвиток сфери сільського зеленого туризму та інфраструктури, яка б
прияла її активному функціонуванню безпосередньо пов’язані з створенням
сприятливого клімату для ведення бізнесу у цій галузі. Саме приватний капітал
за підтримки держави може забезпечити розбудову інфраструктурних об’єктів в
селі і розвивати відповідний вид туризму.
У попередньому розділі дисертації вагома увага була приділена питанням
пошуку заходів розвитку сільського зеленого туризму в Україні на основі
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удосконалення функціонування інфраструктури у цій сфері. Проте, такий
розвиток вимагає зваженого, цілеспрямованого та цілісного підходу для
забезпечення ефективності впроваджуваних заходів. Для цього у поточному
розділі дисертації розглянемо питання формування стратегії розвитку
інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні та визначимо прикладні
положення стратегічного розвитку окремих суб’єктів господарської діяльності
у цій сфері.
Зазначимо, що формування саме стратегії розвитку сільського зеленого
туризму та його інфраструктури є важливою умовою створення привабливого
інвестиційного клімату у даній сфері, формування мотивації, насамперед, для
сільських жителів, створювати нові суб’єкти господарювання. Забезпечення
розвитку даної галузі залежить не лише від економічних умов ведення бізнесу,
але, як вже зазначалося, вимагає проведення заходів з формування
підприємницьких здібностей у людей, які бізнесом ніколи не займалися,
надання їм необхідних знань та інформації про особливості ведення
господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму. Наявність
різнобічних напрямків, які варто розвивати, для формування єдиного
сприятливого бізнес-середовища вимагає розробки відповідної національної
стратегії. Розглянемо базові теоретико-прикладні положення її формування.
Категорія «стратегія» у багатьох наукових працях трактується по-різному.
Наприклад, М. Б. Свистович пропонує таке тлумачення даної дефініції:
стратегія – модель поведінки, спрямованої на досягнення поставлених цілей,
набір правил для пошуку і використання можливостей [159, с. 40].
І.

Саух

зазначає,

що

стратегія

–

«система

формалізованих

і

неформалізованих управлінських рішень, що формується в межах обраного
напряму

діяльності,

орієнтована

на

досягнення

довгострокових

цілей

підприємства, сформованих з урахуванням впливу факторів зовнішнього
середовища та досягнутого потенціалу підприємства» [158, с. 148].
У свою чергу В. П. Мікловда, І. Г. Брітченко, Н. Ю. Кубіній, Ю. О.
Дідович розглядають сутність стратегії наступним чином: стратегію визначати
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як детермінанту системної ітерації рішень та дій, спрямованих на посилення
внутрішнього потенціалу та формування навколишнього оточення, що
дозволить сформувати конкурентні переваги і забезпечити випереджальні
темпи розвитку підприємства в порівнянні з конкурентами [110, с. 36]. Н. П.
Карачина розуміє сутність даної категорії наступним чином: стратегія – це не
абстрактна річ, це серйозна ділова концепція в сукупності з реальними подіями,
що може привести цю ділову концепцію (бізнес-концепцію) до створення
реальної конкретної переваги, спроможної зберігати тривалий час [72, с. 18-19].
Таким чином, враховуючи окреслені концепції розгляду сутності стратегії
як наукової категорії, у роботі цю дефініцію будемо розглядати так: стратегія –
це цілісна, послідовна система дій, алгоритмів та процесів, реалізація яких
спрямована на створення

умов досягнення, визначених

у її

межах,

довгострокових цілей.
Зазначимо, на сьогодні в Україні поступово впроваджується Стратегія
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Вона була схвалена
розпорядженням Кабінету Міістрів України ще у 2017 році. Метою реалізації
такої Стратегії визначено є формування сприятливих умов для активізації
розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами якості
та

з

урахуванням

європейських

цінностей,

перетворення

її

на

високорентабельну, інтегровану у світовий ринок конкурентоспроможну сферу,
що забезпечує прискорення соціально-економічного розвитку регіонів і
держави в цілому, сприяє підвищенню якості життя населення, гармонійному
розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у світі [133]. у
межах стратегії визначено базові напрямки її реалізації. Серед них в окрему
групу було виокремлено заходи, впровадження яких повинно сприяти розвитку
туристичної інфраструктури. До їх переліку віднесено наступні:
1) забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення
сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної
інфраструктури шляхом:
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– проведення моніторингу інвестиційних пропозицій щодо розбудови
туристичної інфраструктури у регіонах;
– підготовка каталогу інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів
для представлення потенційним вітчизняним та іноземним інвесторам;
– участь інвестиційних проектів у сфері туризму та курортів у
міжнародних ярмарках інвестиційних проектів;
– визначення можливостей і потреби у формуванні туристичних та
туристично-інформаційних центрів;
2) забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
3) забезпечення збалансованого використання природних лікувальних та
рекреаційних ресурсів, збереження здатності природних комплексів до
самовідтворення шляхом:
– регулювання інтенсивності туристичних потоків (антропогенних
навантажень);
– створення Державного кадастру природних курортних територій та
Державного кадастру природних лікувальних ресурсів;
– збору інформації та проведення аналізу стану використання природних
туристичних і курортних ресурсів, удосконалення системи показників
розрахунку обсягів туристичної та курортної діяльності;
– проведення державного моніторингу екологічного стану навколишнього
природного середовища та природних лікувальних і рекреаційних ресурсів,
фізичних факторів на курортах, туристичних територіях, у місцях відпочинку
населення;
4) сприяння встановленню стратегічного партнерства між державними,
приватними та суспільними інтересами шляхом впровадження проектного
підходу до створення комплексного туристичного продукту [133].
Таким чином, аналіз наведених стратегічних напрямків розбудови
туристичної інфраструктури засвідчує основний фокус державної підтримки, у
першу чергу, на великих туристичних компаніях, підтримка реалізації ними
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нових

бізнес-проектів.

Проте,

незначна

частина

стратегії

відводиться

обґрунтуванню майбутніх дій держави для підтримки і розвитку сільського
зеленого туризму. Це обґрунтовує також актуальність даного питання, оскільки,
як неодноразово зазначалося, без розвитку інфраструктури, забезпечити
стабільне функціонування сфери сільського зеленого туризму вкрай складно.
Зазначимо, що стратегія як концептуальний документ, що вміщує дії, процеси,
очікувані результати є прерогативою не лише органів державної влади, але
створюється також і регіональними органами, територіальними громадами. Це
пов’язано з тим, що стратегія – карта перспективного розвитку окремого
економічного суб’єкт, системи.
На наше переконання, локальні стратегії розвитку інфраструктури
повинні також розроблятися і самими власниками бізнесу у сфері сільського
зеленого туризму, оскільки розуміння подальших перспектив удосконалення
власного бізнесу дає можливість спланувати його розвиток, визначити
потенційні доходи та витрати на створення основних фондів. Модель
формування відповідної стратегії у даній сфері представлено на рисунку 3.6.
Таким чином, використання окресленого алгоритму розробки локальної
інфраструктури сільського зеленого туризму дозволить визначити перспективні
напрямки її довгострокового розвитку. На наше переконання, також доцільно
констатувати особливості розробки саме локальної стратегії окресленого типу
інфраструктури.
Локальна інфраструктура - це інфраструктура тієї місцевості, де
знаходиться сам туристичний об’єкт, тобто сільська садиба. У другому розділі
дисертації була розроблена методика оцінки потенціалу розвитку такої
інфраструктури. Для розробки її стратегії варто враховувати такі особливості: –
стратегія повинна мати довгостроковий характер;
– у межах стратегії можуть бути визначені окремі завдання щодо
побудови нових, не існуючих інфраструктурних об’єктів, впровадження яких
дозволить значно розширити перелік туристичних послуг;
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СТРАТЕГІЯ

аналіз наявних
природних ресурсів,
які існують у
межах сільської
місцевості

цілісна, послідовна система дій, алгоритмів та процесів, реалізація
яких спрямована на створення умов досягнення, визначених у її межах,
довгострокових цілей

аналіз вже діючих
інфраструктурних об’єктів
на сільській території, які
можуть бути залучені до
господарської діяльності у
даній сфері туризму

аналіз власних фінансових,
організаційних
можливостей для
удосконалення та
розвитку інфраструктури

розробка та формулювання
системних стратегічних
заходів розвитку
інфраструктури сільського
зеленого туризму

визначення
довгострокової
мети, цілей,
завдань стратегії

визначення драйверів
інфраструктурного
забезпечення для розвитку
сільського зеленого
туризму

розробка окремих завдань
для побудови
інфраструктурних об’єктів
(за необхідності)

аналіз потенційних
ризиків та загроз
реалізації
стратегічних
заходів

формування показників
оцінювання рівня
досягнення мети
стратегії

концептуалізація стратегії та врахування її у процесі розвитку конкретнного суб’єкта
господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
НА ОСНОВІ РОЗБУДОВИ ЙОГО ІНФРАСТРУКТУРИ

Рис.

3.6.

Алгоритм

створення

стратегії

розвитку

локальної

інфраструктури сільського зеленого туризму
Джерело: складено авторкою на основі [16; 144]

– базові завдання стратегії повинні враховувати особливості клімату
території, ландшафт та інші природні умови, що притаманні саме цій локальній
території;
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– стратегія повинна переглядатися та коригуватися у залежності від
темпів розвитку бізнесу, зміни макроекономічної ситуації в країні;
– у межах стратегії повинні чітко бути визначені ті завдання, впровадити
які можливо самостійно власникам бізнесу, і ті, впровадження яких
потребуватиме допомоги;
–

стратегія

розвитку

інфраструктури

повинна

корелювати

із

функціонування інших видів господарської діяльності в регіоні;
– у стратегії важливо виділити показники, за якими буде проводитися
аналіз щодо досягнення заходів, які визначені в стратегії.
В цілому варто розуміти, що формування стратегії є важливою складовою
побудови ефективної бізнес-моделі бізнесу, проте не є обов’язковою умовою
початку ведення господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму.
Варто розуміти, що основними підприємцями у цій сфері повинні бути сільські
жителі, і доходи від даного виду туризму будуть додатковим джерелом
надходжень до сімейного бюджету, а не основним, насамперед, на початкових
етапах створення даного бізнесу.
Зазначимо, що диверсифікація при цьому відбувається і у межах як
регіональних економічних систем, так і на рівні національної економіки загалом.
Таким чином, сільський зелений туризм та розбудова його інфраструктури
можуть позитивно впливати на окреслені процеси і продукувати тим самим,
окрім соціальних, економічних, також ще синергетичні ефекти від свого
розвитку. Розглянемо особливості їх формування більш детальніше.
Вагомості в ефективності розвитку економіки окремих регіонів набуває
механізм диверсифікації, розвиток якого забезпечує умови для підвищення
соціально-економічного рівня розвитку сільських територій. Наряду з низкою
проблемних аспектів розвитку багатопрофільних сільських територій повстає
проблема залежності їх соціально-економічного розвитку від наявності
природно-рекреаційного потенціалу, що обмежує їх потенціальних розвиток в
напрямку надання певного виду туристичних послуг.
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Слід відмітити, що на відміну від інших секторів національної економіки
саме аграрний сектор забезпечував інші галузі агросировиною. А тому будьякий його виробничий напрямок орієнтований на те, щоб забезпечити сільські
території

функціями

щодо

виробництво

агросировини;

здійснення

природоохоронних заходів з метою дотримання екологічних норм і стандартів;
забезпечення сільських територій як робочими місцями, так і робочою силою
тощо.
В переважній більшості наукових напрацювань акцент досліджень
ставився саме на вивчення проблеми диверсифікації економіки сільських
територій, де забагато уваги зосереджено саме на розвитку сільського зеленого
туризму, розвиток якого безпосередньо пов'язаний із використанням наявного
природно-ресурсного

потенціалу,

ознайомлення

туристів

з

усталеними

традиціями, звичаями тощо, що підкреслює синергетичні ефекти розвитку
сільського зеленого туризму (рис. 3.7).
Стратегія розвитку бізнесу у сфері сільського зеленого туризму не є
виключно

складовою

створення

нового

бізнес-плану

для

початку

підприємницької діяльності. Окремі стратегії можуть також розвиватися вже
діючими суб’єктами господарювання, які вже досягли певних результатів.
Отже, можна виділити декілька видів стратегій розвитку інфраструктури
підприємств у сфері сільського зеленого туризму.
1. Стратегія створення – це стратегія, яку необхідно створювати на
початковому етапі заснування відповідного бізнесу у сфері сільського зеленого
туризму. Характерними складовими такої стратегії є: наявність певної
сукупності інфраструктурних об’єктів з різним рівнем готовності для
використання у туристичній діяльності; важливість усвідомленого вибору
туристичних послуг, які підприємство може надавати якісно; правильна оцінка
власного потенціалу, фінансової спроможності для використання їх у забезпеченні
якісного надання відповідних туристичних послуг; напрямки взаємодії із
територіальними громадами, можливо реалізація спільних проектів.
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СИНЕРГЕТИЧНІ ЕФЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

Прояви синергізму

Ефекти для економіки сільських
територій

Оперативний
синергізм

Використання каналів збуту
послуг зеленого туризму для
реалізації
сільськогосподарської
продукції

Збільшення об’єму продажів
сільськогосподарської продукції,
розвиток торговельно-закупівельної
діяльності та інфраструктури

Синергізм
продаж

Створення додаткової
зайнятості, альтернативне
використання особистого
підсобного господарства

Зростання зайнятості і самозайнятості
переважно сімейного типу, зростання
доходів населення

Інвестиційний
синергізм

Вкладення в елементи
благополуччя сільських
готельних садиб створюють
позитивний імідж села

Поліпшення житлових умов,
благополуччя місць загального
користування поселень, розвиток
комунальної інфраструктури

Синергізм
менеджменту

Управління на рівні
господарських суб’єктів, а
також органів місцевого
управління, що
використовується для
диверсифікації економіки села

Зростання професіоналізму і
збільшення компетенцій управлінських
структур, підвищення ефективності
праці менеджерів і, як наслідок,
підвищення управлінського і
підприємницького потенціалу
сільського населення

Види синергізму

Рис. 3.7. Синергетичні ефекти від розвиту інфраструктури сільського
зеленого туризму
Джерело: складено автором на основі [157; 158].

2. Стратегія розвитку – стратегія, яку варто розробляти для вже діючих
підприємств у сфері сільського зеленого туризму. Нова стратегія може бути
розроблена з урахуванням досягнення завдань попередньої стратегії, її
формування також можливо обґрунтувати новими можливостями для розвитку
бізнесу.
Для даного виду стратегії притаманними є такі особливості: вже
функціонуюча системи інфраструктурного забезпечення, яка використовується;
розгляд можливості створення нових інфраструктурних об’єктів і таким чином
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збільшення

туристичного

потенціалу

сільської

території;

важливість

врахування необхідності модернізації та удосконалення інфраструктури, яка
вже активно використовується; аналіз точок критичної інфраструктури,
розвиток якої дозволить отримати максимальний ефект для стимулювання
розвитку бізнесу у даній сфері та ін.
Таким чином, у залежності від рівня

функціонування

окремих

туристичних об’єктів у сфері сільського зеленого туризму, можливі декілька
варіантів розробки їх стратегій подальшого розвитку. При цьому такі стратегії
повинні мати довгостроковий характер і мати реалістичний характер з позиції
досягнення визначених у їх межах завдань.
На рисунку 3.8 наведено характерні особливості, що притаманні
окресленим вище типам стратегій розвитку підприємств сільського зеленого
туризму.
Отже, врахування теоретико-прикладних положень, дозволяє створити
актуальні та дієві бізнес-стратегії розвитку підприємств у сфері сільського
зеленого туризму.
Також зауважимо, що особливу роль у сучасному розвитку сільського
зеленого туризму відіграє необхідність впровадження такої діяльності з
забезпеченням екологічності надання туристичних послуг та мінімального
втручання в навколишню природу. Фактично природа в конкретній сільській
місцевості з позиції розвитку даного бізнесу є її ресурсом та базовою
передумовою функціонування. Відповідно захист та збереження таких умов є
об’єктивно необхідним для довгострокової розбудови відповідного виду туризму.
Сільський туризм виступає важливим двигуном розвитку та активізації
розвитку сільської місцевості. Це може зменшити рівень безробіття, збільшити
регіональну економіку, покращити рівень життя місцевого населення та
зменшити дисбаланс між міським та сільським життям. Однак, зростання
сільського туризму також має негативні наслідки для сільської місцевості,
особливо для навколишнього середовища.
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Характерні ознака

Стратегія створення

Стратегія розвитку

фінансові
ресурси

необхідний невеликий
стартовий капітал, що саме і
відрізняє дану сферу від
інших туристичних сфер

необхідний вже накопичений капітал,
щоб розвиватися і вкладати кошти в
оновлення інфраструктурних об’єктів
і створення нових для розширення
переліку послуг

кадрові
ресурси

вся робота здійснюється
членами сім’ї, тому питання
кадрового забезпечення
бізнесу не є складним

розвиток передбачає збільшення
видів послуг, а, відповідно, і
кількості відпочиваючих, що
обумовлює необхідність залучення
додаткових працівників, і вимагає
оплати їх праці

взаємодія з
місцевими
громадами

необхідно налагоджувати
стосунки з територіальними
громадами

Розвиток інфраструктури вимагає
більш тіснішої взаємодії з місцевими
органами влади, їх підтримку у
створенні більш складних
інфраструктурних об’єктів, можливо
залучення земельних ділянок
громади

система
управління

профіль туриста ще не
складений, необхідно
планувати використовувати
різні способи популяризації
туристичних послуг,
можливо необхідно буде
здійснювати платну рекламу

розширення діяльності запускає нові
бізнес-процеси, відбувається
збільшення масштабу, що вимагає
залучення додаткових працівників і
організації їх роботи

маркетинг

управління бізнесом, основна
робота щодо надання
туристичних послуг та
розвиток всієї
інфраструктури і підтримка її
у належному стані
здійснюється господарем
сільської садиби та членами
його сім’ї

Профіль основного туриста вже
складений, вже відомі найбільш
ефективні канали залучення клієнтів,
саме тому важливо сфокусувати
увагу на залученні інших категорій
клієнтів, формуючи для них
додаткові послуги з урахуванням
побудови нових інфраструктурних
об’єктів

Рис. 3.8. Характерні риси окремих типів стратегій господарської
діяльності у сфері сільського зеленого туризму
Джерело: складено автором.

Посилення туристичної діяльності в сільській місцевості спричиняє все
більшу небезпеку забруднення повітря, води та землі через будівництво
туристичної інфраструктури та споруд, а також збитків від туристичних
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операцій, які задовольняють потреби туристів.
Процеси сталого розвитку, тобто розвитку із забезпеченням екологічності
виробництва та надання послуг на сьогодні є глобальним трендом і відіграють
ключову роль у формуванні репутації підприємств, компаній та інших суб’єктів
господарювання. Туристична індустрія також не є винятком. У зв’язку з цим ми
вважаємо, що у теорії і практиці господарювання необхідно більше уваги
приділяти екологізації сільського туризму, його екологічним аспектам,
екологічній орієнтації, екологічному підходу, сталому розвитку тощо.
Сталий розвиток туризму – концепція розвитку туристичної сфери певної
території, що передбачає довгострокове, протягом поколінь, допустиме
антропогенне навантаження на туристичні ресурси, їхню життєздатність,
розвиток та економічну рентабельність [144].
З іншої сторони «сталий туризм – туристична діяльність, за якої
управління всіма ресурсами проходить таки чином, що економічні, соціальні,
естетичні потреби задовольняються та зберігається культурна складова,
екологічні процеси, біологічне різноманіття та системи підтримки життя» [123,
с. 147].
Впровадження принципів сталості й екологізації в практику розвитку
туристичної діяльності на селі передбачає реалізацію кількох взаємопов’язаних
завдань:
– розробка такого сільського зеленого туристичного продукту та послуг, в
основу яких покладені принципи збереженості довкілля, здатні забезпечити
потреби і смаки широкого кола споживачів без шкоди для природи та інших
людей;
– екологізація традиційних видів відпочинку через освіту, знайомство з
екологічними й соціально-економічними проблемами місцевих сільських
громад, участь у природоохоронних заходах, волонтерську діяльність тощо;
– впровадження у практику господарювання суб’єктів сільського
зеленого туризму комбінованих турів і маршрутів, які спираються як на
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антропогенні атракції (тематичні споруди, курорти, культурно-історичні
об'єкти, пам’ятки нематеріальної культури та події тощо), так і на природні
ресурси (унікальні ландшафти, рослинний і тваринний світ, природоохоронні
території), забезпечуючи поєднання традиційного комфортного відпочинку з
елементами пізнавального туризму;
– екологічна освіта організаторів туристичної справи на селі і їх
знайомство

з

принципами

сталості,

соціальної

відповідальності

та

конкурентоспроможності; розробка та надання методичних рекомендацій, які
сприятимуть впровадженню принципів сталості, конкурентних переваг,
кооперації та інтеграції в практику обслуговування туристів;
– використання нетрадиційних джерел енергії для забезпечення потреб
житлових будинків та при домових споруд, інфраструктурних, санаторнокурортних, рекреаційно-туристичних об'єктів, введення розумних обмежень на
використання традиційних видів транспорту.
Нові напрямки досліджень в галузі туризму часто спрямовані на
виявлення передових методів боротьби з надмірним туризмом і пропонують
більш широке розуміння зацікавлених сторін в галузі сталого розвитку туризму.
Вчені, досліджуючи питання забруднення територій, де функціонують
популярні туристичні об’єкти, також провели дослідження щодо можливостей
саме сільського зеленого туризму пом’якшувати негативні наслідки надмірного
туризму. Як продемонстрували результати проведених досліджень, відповідні
суб’єкти господарювання, що надають туристичні послуги у даній сфері,
демонструють гарні приклади збереження природи, відновлення історичних
місць та територій, підтримку занедбаним історичних архітектурним установам
і намагання максимально забезпечити екологічність відпочинку своїм клієнтам.
Такі підприємства та їх власники також відіграють важливу роль у збереженні
культурних традицій, виготовлення екологічно чистих товарів, продуктів. Вони
мають здатність здійснювати позитивний вплив на об’єднання зусиль громад і
загалом якість життя місцевих жителів.

151

Навіть у Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року
одним з ключових завдань реалізації такої стратегії є необхідність створення
дієвої систем регулювання інтенсивності туристичних потоків (антропогенних
навантажень) в Україні. Таким чином варто зазначити, що забезпечення саме
екологічно орієнтованого розвитку сільського зеленого туризму на основі
побудови відповідної екологічної інфраструктури є також важливою умовою
активного функціонування базових туристичних об’єктів у даній сфері.
Екологічна система є досить нестабільною та хиткою до зовнішнього втручання
системою, яку зруйнувати вкрай просто, проте відновлення може потребувати
років. Сільський зелений туризм розвивається на основі наявних природних
ресурсів, тих можливостей, які надає господарям сільських садиб територія, де
вони проживають. Відповідно і їх благоустрій і успіх бізнесу безпосередньо
пов’язані з екологічною ситуацією в тому регіоні, де вони мешкають.
Проте, забезпечити належний рівень сталого розвитку сільського
зеленого туризму не можливо лише силами мешканців локальної сільської
місцевості. Це можливо реалізувати лише спільними зусиллями органів
державної та місцевої влади, територіальних громад та власників бізнесу у
даній сфері туризму.
На рисунку 3.9 наведено модель забезпечення сталого розвитку
господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму спільними
зусиллями всіх зацікавлених економічних суб’єктів.
Таким чином у межах даного підрозділу дисертаційної роботи розглянуто
питання стратегічних засад розвитку сільського зеленого туризму на основі
використання його інфраструктури. Вагома увага була приділена дослідженню
сутності стратегії, її видам, які можуть бути сформовані при впровадженні
різних бізнес-моделей господарської діяльності у цій сфері.
Також приділено увагу конкретизації синергійних ефектів від розвитку
зазначеного виду туризму та акцентовано увагу на створенні умов для
забезпечення екологічних умов провадження підприємницької діяльності у
галузі сільського зеленого туризму. Сформовані науково-прикладні положення
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повинні враховуватися підприємцями при подальшому розвитку власного
бізнесу у цій галузі.
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- використання сучасних технологій
освітлення;
впровадження
технологій
ефективного використання води;
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зменшення
використання
пластикового посуду;
ВПЛИВ

Сільські, селищні ради,
територіальні громади

ЗАХОДИ

ЕКОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
- впровадження механізму сортування
сміття;
- забезпечення відтворення природних
ресурсів (флора, фауна);
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ВПЛИВ

Суб’єкти господарювання у
сфері сільського зеленого
туризму

Рис. 3.9. Модель забезпечення сталого розвитку господарської
діяльності підприємств сільського зеленого туризму
Джерело: складено автором з урахуванням [5; 43; 51; 121; 184; 192, c. 122-123; 208].
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Отже, враховуючи непередбачуваність виникнення кризових явищ, з боку
держави мають бути розроблені та впроваджені відповідні заходи щодо
підтримки та гарантування безпеки розвитку внутрішніх туристичних послуг як
найбільш уразливих і одночасно перспективних для розвитку національної
економіки за напрямками:
1. включення до національної стратегії реагування на кризи заходів
підтримки готовності підприємств сільського зеленого туризму до майбутніх
потреб щодо пом'якшення та відновлення;
2. включення сільського зеленого туризму до стимулюючих програм
розвитку за напрямками пільгового кредитування та оподаткування, розробки
спеціальних

фінансових

ліній

та

програм

соціального

забезпечення,

насамперед, для тих підприємств, що створюють робочі місця;
3. виділення спеціальних ліній фінансування сільського зеленого туризму
в рамках надзвичайних фондів та програм для підтримки найбільш уразливих
підприємств з метою уникнення банкрутства та відновлення діяльності після
надзвичайної ситуації;
4. створення державних механізм управління туристичним сектором,
спрямованих на залучення приватного сектору, місцевих громад до розвитку та
нарощення потенціалу туристичних послуг;
5. розробка напрямків з підвищення кваліфікації та перекваліфікації
навчальних програм та заходів для просування галузевих стандартів та
розповсюдження цифрових технологій.
Таким чином, розглянуто пріоритетні державні заходи з підтримки та
гарантування безпеки розвитку внутрішніх туристичних послуг як найбільш
уразливих до надзвичайних подій і одночасно перспективних для зростання
національної економіки шляхом включення сільського зеленого туризму до
національних, регіональних та місцевих програм з надзвичайних ситуацій.
Автор зазначає, що за умови забезпечення дієвої державної підтримки
розвитку підприємств сільського зеленого туризму ця галузь внутрішніх
туристичних послуг здатна стати каталізатором соціально-економічного
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зростання депресивних сільських територій та зміцнення національної
економіки. В цьому напрямку обґрунтована стратегія розвитку підприємств
сільського зеленого туризму, стратегічні імперативи якої можуть бути
реалізовані за умови синергічної та злагодженої взаємодії усіх суб’єктів
системи критичної інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму.
В цьому контексті автором визначено пріоритетними етапи реалізації
стратегії:
‒сприяння створенню нових туристичних продуктів більш вразливими
підприємствами

сільського

зеленого

туризму,

насамперед

тими,

що

перебувають у кризовому стані; вдосконалювання схеми соціального туризму,
спрямованої на людей похилого віку, сім’ї, молоді та людей з обмеженими
можливостями;
‒розроблення та впровадження туристичних ярмарок та онлайнплатформ; забезпечення доступу до ринку внутрішніх туристичних послуг
зацікавлених сторін, які працюють у сферах культури та творчих секторах;
‒визначити нові можливості навчання, орієнтованого на розвиток
туристичного продукту;
‒забезпечити заходи однаково доступними для жінок та інших груп
населення, зокрема молоді та людей з обмеженими можливостями, з метою
створення більш широкого та диверсифікованого ланцюга поставок послуг
сільського зеленого тризму.
Відповідно автором обґрунтована стратегія розвитку підприємств
сільського зеленого туризму в кризових умовах, що передбачає впровадження
відповідної системи стратегічних імперативів, спрямованих на нарощення
потенціалу внутрішніх туристичних послуг, сприянні соціально-економічного
відновлення сільських територій та зміцненні національної економіки.
Реалізація зазначеної стратегії сприятиме забезпеченню злагодженої взаємодії
суб’єктів

інфраструктури

туристичних

послуг

шляхом

диверсифікації

туристичних продуктів та концентрації людського капіталу в ланцюжку
створення вартості внутрішніх туристичних послуг.
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3.3. Концепція активізації розвитку підприємств сільського зеленого
туризму
Туристична індустрія стала наріжним каменем економічного розвитку
для бідних країн, тим самим зробивши великий внесок у процес соціальноекономічного розвитку. Основні країни, що генерують туризм, розташовані у
так званих розвинених регіонах світу. Ці розвинені країни мають тверду
валюту, яка є важливою для більшості країн, що розвиваються.
Через надмірну залежність від міжнародного туризму країни, що
розвиваються, зокрема Україна, не придумали стратегій заохочення та
використання широкого потенціалу на внутрішньому туристичному ринку.
Наприклад, внутрішній туризм може сприяти більш ніж 30% валового
внутрішнього продукту (ВВП) країни. Всесвітня організація туризму (СОТ) та
Статистична комісія Організації Об'єднаних Націй створили статистичну
методологічну базу – Супутникові рахунки в туризмі (TSA), яка чіткіше
формулює значення внутрішнього туризму.
Саме внутрішній туризм, як свідчить світовий досвід, забезпечує
приблизно 60% надходжень від всієї туристичної індустрії, а тому є здатним
відігравати ключову роль в зростанні національної економіки.
Розвиток сільського зеленого туризму є дійсно важливою передумовою
для активізації господарської діяльності в сільській місцевості, особливо в
депресивних регіонах країни. Створення умов для активного функціонування
даного виду туризму також може активізувати і розвиток внутрішнього
туризму, сприяти культурному збагаченню населення, рівню пізнання ним
власної самобутності, історії.
Сільський зелений туризм, як вид туризму також, має велику кількість
переваг, основною з яких є те, що такий вид відпочинку є недорогим і може
здійснюватися туристам на короткий проміжок часу. Даний вид туризм є однією з
форм відпочинку від міського ритму життя, доручення до природи рідного краю.
Проте, як свідчить іноземний досвід активізації господарської діяльності у даній
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сфері туризму, на початкових етапах для її становлення і розвитку важливою є
допомога органів державної та місцевої влади. З одного боку, такий вид туризму
вимагає розробки відповідного законодавства, формування інституційного
забезпечення, з іншого – підтримки органів місцевої влади в регіонах, окремих
територіальних громад. Саме вони можуть допомогти розвивати цей бізнес в
частині популяризації його послуг у межах власної території, частково сприяти
спільному використанню інфраструктури, що знаходиться на території сільської
місцевості, де функціонує туристичний об’єкт.
Розбудова інфраструктури сільського зеленого туризму є важливою
передумовою забезпечення його розвитку, диверсифікації вже створеного
бізнесу, підвищення якості надання туристичних послуг та залучення більшої
кількості клієнтів. Фактично інфраструктура складає основу розвитку
сільського зеленого туризму. Таким чином, її створення та функціонування є
важливим для даного виду туризму і є його невід’ємною складовою.
Хоча туризм приносить іноземну валюту в країну, частина цієї валюти
витікає для підтримки імпорту в туристичному секторі. Туризм, як правило,
сприймається як чутливий до зайнятості, оскільки в ньому часто працюють
енергійні люди з низькою кваліфікацією. Внутрішній туризм може призвести до
розвитку його інфраструктури, зокрема інфраструктури підприємств сільського
зеленого туризму, який не можливий без розробки та впровадження
ефективного організаційно-економічного механізму, що є базовою основною
для впровадження стимулюючих заходів для активізації господарської
діяльності у даній сфері.
Одним із головних напрямків розробки організаційно-економічного
механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму має бути
агресивна маркетингова стратегія щодо внутрішнього туризму. В цьому
напрямку існує потреба у забезпеченні спільного підходу до вітчизняного
маркетингу сільського зеленого туризму. Операторам туризму та готельного
господарства необхідно об'єднатися та сформулювати маркетингові стратегії,
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які можуть сподобатися місцевому населенню. Маркетингові стратегії можуть
бути досягнуті лише в тому випадку, якщо оператори розроблять індивідуальні
продукти, які можуть сподобатися споживачам туристичних послуг.
Виконуючи низку функцій економічного, добробуту, політичного,
рекреаційного, освітнього та екологічного характеру, внутрішній туризм це
сфера реалізації ринкових механізмів, джерело поповнення державного та
місцевих бюджетів. Як показує досвід країн світу, загострення екологічної та
культурної та духовної проблеми у багатьох великих містах Європи пов'язане з
процесами

урбанізації

та

індустріалізації,

що

об'єктивно

спричинило

виникнення потреби в тісному спілкуванні міського населення з природою.
Розвиток сільського туризму в Україні є актуальним з причин подальшого
впливу на стабілізацію економічного розвитку сільських територій, зайнятість
сільського населення, їх вихід із соціально-економічної кризи, зменшення
переходу населення із сільських регіонів у міста. Сільський зелений туризм
переважно в європейських державах сприймається як структурна компонента
проекту соціально-економічного зростання сільських територій.
В останні роки особливу актуальність набула проблема розвитку
сільського туризму в умовах, наближених до природи. Організація відпочинку
та туризму на базі сільських поселень може мати надзвичайно позитивний
вплив на економіку та екологію багатьох адміністративних регіонів України за
рахунок: використання наявного приватного житлового фонду, фінансових
ресурсів сільського населення для будівництва та адаптації приватне житло для
прийому туристів, самозайнятості селян та забезпечення туристів органічною
їжею. Зі спостережень можна зробити висновок, що для заохочення доступності
туристичним операторам необхідно забезпечити групову поїздку, зробивши
подорожі доступними за допомогою системи опціону ваучерів. Оператори
можуть сприяти міжрегіональним подорожам, заохочуючи гастролі та
оприлюднюючи приховані таємниці різних пам’яток у різних регіонах та
переживання там.
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Дослідження

виявило

необхідність

навчання

та

переорієнтації

туристичних операторів на значення внутрішнього туризму в туризмі та
економічному розвитку місця та необхідність залучення місцевих. По мірі того,
як місцеві жителі все більше усвідомлюють потенційні переваги туризму,
позитивна реакція призведе до цього, що призвело до бурхливого буму в
туризмі на місцевості. У Великому тлумачному словнику сучасної української
мови поняття «механізм» розглядається «як внутрішня будова, система чогонебудь, сукупність станів і процесів, з яких складається певне явище…» [22,
c. 665]. У свою чергу Бевзюк Н.А. стверджує, що з погляду економіки механізм
може бути представлений як специфічна сукупність елементів, станів і
процесів, розташованих у такій послідовності, що перебувають у певних
зв’язках, відносинах і визначають порядок якого-небудь виду діяльності [91].
Проте, функціонування підприємств сільського

туризму потребує

обґрунтовано програми розвитку. Планування розробляється з урахуванням
точно визначених часових рамків із застосуванням сучасних гнучких
інтегративних, екологічно безпечних та стійких методів. Найсуттєвішою
завадою обґрунтування плану розвитку цього виду підприємництва існує в
самих власниках цього бізнесу, оскільки вони не орієнтуються в економічних
питаннях

розвитку

бізнесу

цієї

сфери

туристичних

послуг.

Надання

туристичних послуг в сільській місцевості ініціюється саме з боку власників
агросадиб, тобто представників ініціативного сектору, через що обґрунтування
програми стратегії його розвитку має відбуватися у відповідності до загального
місцевого та регіонального планування соціально-економічного розвитку
сільської місцевості.
Планування сільського туризму - одна з форм управління підприємствами
сільського зеленого туризму полягає у точному визначенні та конкретному
регулюванні стратегії, тактики та стратегії розвитку підприємництва сільського
зеленого туризму за умов дії ринкових факторів за для максимального
покращення результатів їх діяльності.
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Суть стратегічного планування сільського туризму полягає в тому, що
власник підприємства сільського зеленого туризму здатний запропонувати
людям, ніж і чим його пропозиція відрізняється від пропозиції потенційних
конкурентів, потенційних можливостей, технологій та ресурсів, послуг
компанії, корпоративного стилю тощо .
Стратегічне

планування

слід

розглядати

як

динамічний

набір

взаємопов'язаних адміністративних процесів, які слідують за другом від друга.
Розробка стратегії розвитку підприємств сільського зеленого туризму має
проводитися за наступними етапами її обґрунтування та реалізації:
1. Означення кількості наявних агросадиб, які відповідатимуть критеріям
надання послуг сільського зеленого туризму.
2. Проведення на постійній основі моніторингу зовнішнього середовища з
метою ідентифікування основних факторів, що негативно впливають не
агросадиби , до них слід віднести такі: стан розвитку національної економіки,
розвиток нормативно-правового поля; аналіз наявності приодно-ресурсного
потенціалу та оцінка умов його підтримки..
3. Проведення оцінювання стану розвитку інфрастурктури сільських
територій, що забезпечують підприємства сільського зеленого туризму
додатковими послугам.
4.

Обґрунтування

ймовірних

сценаріїв

стратегічного

розвитку

підприємництва сільського зеленого туризму.
5. Вибір оптимального з розроблених сценаріїв розвитку підприємництва
сільського

зеленого

туризму,

реалізація

якого

забезпечить

не

тільки

максимальне покращення результатів діяльності підприємств цієї сфери, а й
сприятиме соціально-економічному піднесенню сільських територій.
6. Впровадження обраного варіанту розвитку підприємництва сільського
зеленого туризму з подальшою оцінкою результатів обраної стратегії їх
розвитку.
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Також слід зазначити, що при стратегічному плануванні слід враховувати
сезонні коливання попиту на туристичний продукт. Сезонність визначається
низкою факторів.
Таким чином, перелік ризиків суб'єктів (зеленого) туризму можна
розділити на дві групи: ризики, безпосередньо не пов'язані з реалізацією
туристичної діяльності (спонтанні, природні, техногенні, екологічні тощо), та
ризики, які є безпосередньо пов'язані з здійсненням туристичної діяльності
(економічної, фінансової, валютної, соціальної тощо).
Міжнародний досвід ведення туристичного бізнесу свідчить, що одним із
найефективніших методів управління ризиками суб'єктного (зеленого) туризму
є страхування, яке не тільки дозволяє страхувати витрати власника дачної
ділянки від руйнівних природних катастроф, але й забезпечує захист від
несприятливих змін економічного середовища.
Комплекс маркетингових комунікацій - це система дій, спрямованих на
інформування та переконання споживачів, нагадування їм про туристичний
продукт, стимулювання збуту та створення позитивного іміджу підприємства
сільського зеленого туризму чи регіону на думку громадськості.
На етапі оцінки потреб споживачів необхідно створити основні лінії
пропонованого товару (відпочинок на селі) та розкрити, які потреби та
сподівання споживачів можуть бути задоволені цим товаром.
Оцінюючи привабливість туристичного продукту, визначають такі
особливості сільського (зеленого) туризму:
- відпочинок у природі до екологічно чистого середовища;
- ознайомлення з сільською культурою, традиціями, ремеслами;
- сімейна атмосфера;
- цікавий відпочинок для дітей;
- контакт з природою (рослинами, тваринами)
- участь у житті сільського господарства;
- більше самообслуговування [107].
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Зазначені особливості послуг у сільському зеленому туризмі можуть
задовольнити такі потреби потенційних туристів: відпочинок, оздоровлення,
поліпшення фізіологічного та психічного стану людини; потреба в новому
досвіді, отриманні нових вражень та знань про природу, тварин, життя села
тощо; зміна свого роду діяльності - тимчасова відрив від марнославства міста,
проведення багато часу на свіжому повітрі, спілкування з природою, ізоляція
від інших туристів чи великих груп людей.
Відпочинок у селі дає можливість не спілкуватися постійно з іншими
відпочиваючими, як це зазвичай буває в готелях чи на базах відпочинку, а
більшість планувати режим відпочинку.
Таким чином, власники підприємств сільського зеленого туризму мають
розробити план управління (бізнес-план), що забезпечує різнобічні елементи
сільського туристичного бізнесу. Необхідно залучати до розробки планів
розвитку сільського туризму поінформованих осіб з приватного сектору,
громадських організацій, місцевих адміністрацій.
Бізнес-план - це своєрідний рекламний документ, на підставі якого можна
робити висновки не тільки щодо бізнесу, але і про його власників. Тому
важливим є і зміст, і зовнішній вигляд бізнес-плану.
Щодо (зеленого) туризму важливим є виявлення всіх можливих ризиків,
які можуть виникнути як у власника сільської садиби, так і в туриста.
Для ідентифікації ризиків у сфері (зеленого) туризму насамперед
необхідно їх ідентифікувати. У широкому сенсі ідентифікація (лат. IdWeatherus
- тотожна) може розглядатися з двох позицій: 1) ідентифікація, уподібнення; 2)
встановлення на основі певних ознак тотожності різних об'єктів. Щодо ризиків
ідентифікації суб'єктів (зеленого) туризму сприяє їх ідентифікації з метою
пошуку ними методів управління.
Планування створення та розвитку підприємств сільського зеленого
туризму передбачає розробку маркетингового плану, в якому необхідно точно
визначити потреби туристів, які приїдуть в конкретний регіон, і передбачити,
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які послуги їм потрібні.
Для кожного підприємства сільського зеленого туризму такий аналіз є
індивідуальним, досвід у цій сфері дій з урахуванням особливостей його
розташування, забезпечення ресурсами та набутого. Обрана маркетингова
стратегія повинна відповідати меті підприємства сільського зеленого туризму і
використовуватись для формування довгострокових планів діяльності [15, с.
164].
Туризм ще частіше відіграє роль критерію стосунків, які утворюються
між політичними суб’єктами регіонального рівня, посилювача цих взаємин на
загальнодержавному рівні. Тому, незважаючи на вагомість туризму для
національної економіки, на державному рівні цей напрям підприємницької
діяльності був визначений як стратегічно важливий, в площині функціонування
якого реалізуються права громадянина країни, задовольняються їх потреби, а
тому саме цей сектор національної економіки є пріоритетним елементом
державної програми та регіональної стратегії розвитку.
Наразі в нашій країні існує ряд перешкод, що уповільнюють, або взагалі
стримують процес розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Найбільш небезпечними серед них слід відмітити про відсутність нормативноправової бази, яка б регулювала та регламентувала підприємницьку діяльність в
сфері сільського зеленого туризму. Ще досі не існую визначення сільського
зеленого

туризму

на

законодавчому

рівні,

через

що

всі

суб’єкти

господарювання цієї сфери підпадають під загальну політику налогового
контролю, що значно ускладнює процес їх розвитку.
У вітчизняних підприємницьких кругах поняття «кластер» введено не так
давно, сутність якого розкривається як процес інтегрування суб’єктів
господарювання за для досягнення спільної мети або виконання певної функції.
Важливими характеристиками кластерів є:
- зосередження за регіональними ознаками (підприємства, розташовані
близько, приваблюють можливість заощадити на виробництві швидкої
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допомоги, обміні інтелектуальним капіталом;
- спеціалізація, що передбачає вибір одного з напрямів виробництва або
надання послуг, що, в свою чергу, поєднує всіх учасників кластеру між собою;
- чисельність зацікавлених сторін, адже до діяльності кластерів входять
не лише підприємства, що входять до них, але й інші суб’єкти, що є
зацікавленими в розвитку цього кластеру;
- конкуренція та співпраця (як основні види взаємодії між учасниками
кластеру);
- досягнення необхідної «критичної ваги» при швидкості кластера з
метою забезпечення умов досягнення пікового стану розвитку;
- довготривалий життєвий цикл розвитку кластерів (призначені для
довгострокового прогнозу);
- залучення до інноваційного процесу [115].
Туристичне об’єднання – це коло інтегрованих суб’єктів господарювання
сфери туризму (оздоровчі заходи, комунікації, транспорт), зосереджених на
певній території, які у взаємодії доповнюють одне одного в процесі створення
складного туристичного продукту регіону.
Туристичне об’єднання - це досить компактний приріст території галузі
туризму, якому властива визначений туристичний напрямок розвитку, що надає
особливого значення привабливості (привабливості) складової кластеру. Крім
того, вагомості набувають зовнішні комунікаційні супроводи [60].
Кластерні асоціації – це дуже ефективна форма регіонального зростання
та форма організації інноваційних процесів, за таких обставин на ринку
співіснують вже не окремі економічні суб’єкти, а об’єднання, які можуть
зменшити власні витрати завдяки спільному технологічному співробітництву
компаній.
Такий тип об’єднання спроможний засновувати відповідний економічний
простір, структуроутворювальні елементи глобальної системи, що виконує
функції, спрямовані на розширення сфери вільної торгівлі, вільного руху
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людських ресурсів та капіталу.
Скупчення суб’єктів сфери сільського зеленого туризму слід розкрити, як
число угрупованих підприємств, що зосередженні сконцентрована на певній
території, установи та організації туристичного сектору (фахівці туристичної
сфери, агросадиби, заклади послуг) та ін. суміжні галузі (транспорт і зв'язок
обладнання зв'язку, торгівлі тощо), регіональні органи влади та громадські
об'єднання, що взаємодіють.
Сутність моделі угрупованих суб’єктів сфери сільського зеленого
туризму розкривається її функціями, а саме

у заснуванні підприємницької

діяльності, покращенні ділових відносин та досягнень між учасниками кластеру
нерозривним та взаємопов'язаному співробітництві. Дотримання умов рівності
та нарощення платформи для формування нових конкурентних переваг
суб’єкти сільського зеленого туризму властиве й наведеній вище моделі
організації кластеру сільського зеленого туризму.
Основна мета групи класів управління сільським зеленим туризмом
спрямована на отримання певних знань з цієї області, отримання відповідного
фінансування, впровадження інноваційних маркетингових заходів, державна
підтримка суб’єктів сфери сільського зеленого туризму.
Учасниками кластеру сільського туризму можуть бути не тільки орендарі
у кількох садибах, але й сільські консультативні послуги, тобто підприємства,
до яких належать обов'язки, що надають консультаційні послуги в організації,
виробництві сільського туризму.
Кожен з учасників кластеру сільського туризму повинен виконувати
точно встановлену функцію, яка полягає в тому, що в процесі створення та
реалізації

туристичних послуг члени угруповування приймають однакову

участь. При цьому, членами цього угруповування в сфері сільського зеленого
туризму можуть бути підприємства з надання консультативних послуг, зокрема
з питань маркетингу, обслуговування, маршрутизації тощо [56].
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Представники державної влади, а також місцевого самоврядування мають
надавати відповідну підтримку всім членам цього об’єднання в ході створення
ними туристичного продукту. Крім того, до їх компетенції слід віднести
стандартизацію та сертифікацію засобів проживання туристів у сільській зоні,
оцінювання туристичного продукту за якісними критеріями. Кредитні спілки,
засновані

об'єднанням

власності

та

інтересів

громадян,

забезпечать

фінансування розвитку суб'єктів сільського туризму [98].
Вагомість

застосування

інтеграційного

підходу

в

створенні

підприємництва в сфері сільського туризму пояснюється тим, що саме цей
підхід сконцентрований на територіально-соціальних напрямках діяльності цих
суб’єктів

господарювання,

радить

використовувати

дієві

інструменти

підтримки та активізації цього виду бізнесу в сільській місцевості, тим самим
забезпечуючи мешканців робочими місцями, що в подальшому сприяє
нарощенню ними стійких конкурентних переваг, наповненню місцевих і
регіональних бюджетів.
Тому під час створення якісного продукту сільського туризму в Україні
необхідно об'єднувати зусилля представників різних галузей, пов'язаних між
собою спільною метою.
Таким чином, організація підприємництва в сфері сільського зеленого
туризму на засадах кластерізації надає її учасникам такі переваги:
- розумне застосування ресурсного потенціалу сільської території;
- створення благоприємного клімату для інвестицій;
- нарощення нових стійких конкурентних переваг як самих суб’єктів
кластеру, так і регіону, що, свою чергу, сприяє нарощенню обсягів місцевого
валового продукту;
- нарощення обмінних обсягів між регіонами;
- інтегрування зусиль з боку представників державної влади та місцевого
самоврядування, структур підприємств та територіальних об’єднань за для
забезпечення економічного зростання підприємництва в сфері сільського
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зеленого туризму;
- спільнота використання кадрового потенціалу;
- спільнота застосування ресурсів;
- розширення ліній навчальних заходів, тренінгів з метою підвищення
професіоналізму працівників підприємств сільського зеленого туризму;
- зменшення рівні витрат на створення продукту сфери сільського
зеленого туризму через переваги, що надаються учасникам кластеру;
- узгодження тактики та стратегії ділової діяльності;
- розробка та впровадження спільної маркетингової та рекламної
діяльності;
- просування туристичного бренду регіону;
- заохочення до участі відкритих виставках туристичного продукту тощо;
-

нарощення

платформи

для

активізації

процесу

впровадження

інноваційного продукту в сфері сільського зеленого туризму [146].
Відповідно організація таких кластер них угруповувань суб’єктами
господарювання сфери сільського зеленого туризму можна віднести до
інноваційної моделі їх розвитку, що охоплює разом усталені та сучасні методи
виробництва та реалізації продукту в даному секторі національної економіки на
основі розумного застосування природно-ресурсного потенціалу регіону.
Переваги створення кластеру сільського туризму розкриваються за
напрямками розвитку різних суб’єктів сфери сільського зеленого туризму, які
утворюються органами державної влади та місцевого самоврядування,
громадські об'єднання, завдяки координації спільних зусиль ефективно
створювати та реалізовувати відповідну послугу сфери сільського зеленого
туризму, ґрунтовний аналіз умов розвитку сільських територій на основі
раціонального застосування ресурсного потенціалу.
Для створення кластерного угруповування суб’єктами господарювання
сфери сільського зеленого туризму слід насамперед обґрунтувати систему
питань законодавчого, економічного рівнів, тим самим створюючи платформу
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для соціально-економічного зростання регіону.
Засновуючи відповідне кластерне угруповування суб’єктами сфери
сільського зеленого туризму, слід витримувати певні етапи його організації.
Початковим

етапом

при

заснуванні

кластерного

угруповування

суб’єктами сфери сільського зеленого туризму є потреба в здійсненні
ґрунтовного аналізу туристичного потенціалу сільської території на основі
проведення:
- аудиту існуючого туристичного потенціалу;
- на основі проведення SWOT-аналізу умов розвитку підприємств
сільського зеленого тризму ідентифікування вузьких місць та переваг в
створенні ними туристичного продукту;
- зіставлення існуючого ресурсного потенціалу з метою створення умов
для організації виробництва продукту сфери сільського зеленого туризму на
рівні інших регіонів.
В подальшому слід провести пошук та обґрунтування стратегічних
напрямів розвитку підприємств сільського зеленого туризму, що передбачає
аналіз:
- існуючих умов для функціонування підприємств сфери сільського
зеленого туризму;
- наявної системи маркетингових інструментів та заходів;
- ознак привабливості туристичного потенціалу для потенційних туристів
сфери сільського зеленого туризму;
- рівня забезпечення дорогами та транспортом;
- комунікаційних ліній [141].
Необхідно також розробити програму розвитку кластерів сільського
туризму з конкретною інструкцією (з предметів), що вносить її, тобто заходи
щодо розвитку:
- кластерна атрактивність;
- продуктивна система зв’язку та взаємодії між підприємствами
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туристичної галузі;
- транспортна складова кластера, що забезпечує вихід кластеру на основні
цільові ринки [151].
Далі для організації кластерного угруповування в сфері сільського
зеленого туризму необхідно залучити інвесторів, якими і є, власне, власники
садиб та органи влади, тобто розробники

програм з фінансової підтримки

кластерного угруповування в сфері сільського зеленого туризму.
При розробці програми з фінансування інвестор має:
- забезпечити досягнення мети розробки програми;
- забезпечити економічний ефект;
- забезпечити соціальний ефект;
- дотримуватись термінів реалізації проекту.
Тим часом, представники державних служб регіонального рівня мають:
- заздалегідь розробити фінансову програму підтримки, іншими словами
підготувати весь перелік документів, необхідних для реалізації розробленої
фінансової

програми

розвитку

кластерного

угруповування

суб’єктів

господарювання сфери сільського зеленого туризму;
-

створити

умови

вільного

доступу

для

спілкування

суб’єктів

господарювання сфери сільського зеленого туризму з представниками
державних органів влади регіонального рівня;
- розробити та запровадити відповідну систему підтримки через розробку
спеціальних програм розвитку підприємництва в сфері сільського зеленого
туризму [67].
Відповідно,

заснування

кластерного

угруповування

суб’єктів

господарювання сфери сільського зеленого туризму це один із перспективних
напрямків їх подальшого розвитку, а тому має стати одним із стратегічних
напрямів розвитку національної економіки. В цьому контексті неабияка роль
покладена на ефективність співіснування підприємництва сфери сільського
зеленого туризму з представниками державної влади регіонального рівня,
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плідна співпраця яких створюватиме платфому для соціально-економічного
відродження сільських територій.
Для залучення найбільшої кількості відпочиваючих до сільських
(зелених) садиб та отримання для цього відповідного прибутку необхідно
створити мінімальні стандарти обслуговування, привести сільські садиби до
належного рівня. Це узгоджується з рівнем обслуговування в Україні,
проводиться сертифікація маєтків, сертифікат.
Це означає попередню гарантію послуг для туриста. У нашій державі діє
Програма екологічної сертифікації садиб для сільського (зеленого) туризму
«Зелена садиба». Туристи віддають перевагу тим садибам, маючи сертифікат та
знак «Зелена садиба» [13].
Основною рушійною силою швидкого розвитку сільського (зеленого)
туризму є швидко зростаючий попит на відпочинок на свіжому повітрі,
визначається збільшенням невідповідності кола сучасної людини його
фізіологічним та біологічним потребам. Зростає попит на сільський відпочинок
за рахунок скорочення тривалості робочого часу, збільшення кількості
оплачуваних відпусток, зростання рівня освіти, розвитку транспортної мережі залізничного, автомобільного, повітряного та морського транспорту.
Таким чином механізм, на нашу думку, варто розглядати як процес певної
дії, до складу якого можна віднести вплив, взаємодію, розвиток створення,
функціонування та існування, сукупність послідовних станів такого процесу, їх
онтологічна узгодженість, що визначають порядок його здійснення. Окреслене
твердження є більш універсальним і характеризує сутність більшості
механізмів, які існують. Проте, для роботи та розвитку окремих механізмів, ця
дефініція може бути конкретизована, враховуючи специфіку тих процесів, які
вони описують.
У зв’язку з цим зауважимо, що для процесу розвитку саме сільського
зеленого туризму та активізації господарської діяльності пропонується
розглянути саме організаційно-економічний механізм такого розвитку, тобто
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процес впливу на функціонування даного виду туризму, який може призвести
до його розвитку у майбутньому, створення умов для підвищення рівня
підприємницької діяльності у даній сфері.
У науковому просторі термін «організаційний» є універсальним та
використовується у межах досліджень різної спрямованості та специфіки.
Взагалі, означена категорія пов’язана з процесом організації

чогось,

формуванням певного явища та процесу, що відбувається не стихійно, а під
наглядом певного суб’єкта, який і здійснює організацію [224].
Автори, таким чином зауважують, що організаційний – такий, що
пов'язаний з діяльністю організацій – суб’єктів економіки, що функціонують у
межах економічного простору та створені у формі суб’єктів господарської
діяльності [224].
У науковій літературі доволі часто розглядають питання обґрунтування
сутності організаційно-економічного механізмів. Наприклад, А. Соколова
пропонує розглядати дану категорію наступним чином: «організаційноекономічний механізм функціонування кооперації – це цілеспрямована та
керована

відкрита

система

організаційних,

економічних,

правових,

управлінських і регулюючих дій, способів і процесів, які формують і впливають
на порядок здійснення кооперативної діяльності в економіці України, що
сприятиме досягненню очікуваних економічних, соціальних, екологічних та
інших результатів» [166, с. 89].
Х. Л. Черевко зауважує, що «організаційно-економічний механізм є
багатогранною економічною категорією, яка ще не має однозначного
трактування в економічній літературі» [202]. Враховуючи окреслені підходи до
розкриття

сутності

конкретизуємо

категорії

природу

«організаційно-економічний

організаційно-економічного

механізму

механізм»,
розвитку

сільського зеленого туризму (рис. 3.10).
Отже,

таким

чином,

аналіз

сутності

організаційно-економічного

механізму розвитку сільського зеленого туризму дає можливість виділити такі
його особливості:
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– це процес одновекторного впливу органів державної та місцевої влади
на господарську діяльність у сфері сільського зеленого туризму;
– ефективність функціонування механізму залежить від впровадження
необхідних

нормативно-правових

норм

та

спроможності

раціонально

використовувати комбінації різних інструментів для розвитку сільського
зеленого туризму та його інфраструктури;
–

використання

механізму

з

однієї

сторони

повинно

сприяти

зацікавленості суб’єктів господарської діяльності у сфері зеленого туризму у
формуванні власної інфраструктури, її організації та підтримці на належному
рівні;
–у створенні мотивації для інших економічних суб’єктів вкладати кошти
у розвиток загальних інфраструктурних об’єктів, які сприяли б активізації
підприємницької діяльності загалом в сільській місцевості, соціальноекономічному розвитку локальних територій, в тому числі і для відповідного
виду туристичного бізнесу;
– при побудові дієвої державної політики у сфері підтримки туристичного
бізнесу, особливо внутрішнього туризму, органи державної влади можуть
делегувати частину своїх повноважень саморегульованим організаціям,
асоціаціям або професійним об’єднанням, які частково можуть також через
організаційно-економічних механізм стимулювати розвиток інфраструктури у
галузі сільського зеленого туризму.
Організаційно-економічний

механізм

покликаний

забезпечувати

реалізацію стратегії розвитку підприємств сільського зеленого

туризму,

створюючи всі умови для максимального покращення ним результатів
розвитку. Отже, основною метою функціонування організаційно-економічного
механізму розвитку і підприємств сільського зеленого туризму є створення
такого середовища, економічного простору, у якому суб’єкти господарської
діяльності були б вмотивованими у створенні нових інфраструктурних об’єктів
для забезпечення активного розвитку саме сільського зеленого туризму.
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пов'язаний з
діяльністю організацій
– суб’єктів економіки,
що функціонують у
межах економічного
простору та створені
у формі суб’єктів
господарської
діяльності

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ

пов'язаний з
відносинами, що
відбуваються у
результаті здійснення
господарської
діяльності окремими
особами, а саме у
результатів процесів
виробництва,
розподілу, обміну та
споживання і

ЕКОНОМІЧНИЙ

процес певної дії, до складу
якого можна віднести
вплив, взаємодію, розвиток
створення, функціонування
та існування, сукупність
послідовних станів такого
процесу, їх онтологічна
узгодженість, що
визначають порядок його
здійснення.

МЕХАНІЗМ

якісний рух,
зміна будьякого явища,
об’єкта чи
системи

цілісний об’єкт, сукупність окремих
компонентів, зв’язків між ними, який
взаємодіє із іншими елементами
зовнішнього середовища і метою
функціонування якого є створення
сприятливого середовища для
активного розвиту господарської
діяльності у сфері сільського зеленого
туризму

РОЗВИТКУ

ІНФРАСТРУКТУРА
СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО
ТУРИЗМУ

процес, відкрита динамічна система з власними функціями, яка складається з базових економічних суб’єктів,
методів, інструментів та важелів, розвивається на основі сукупності принципів, і дає змогу здійснювати
управлінський вплив на інші елементами зовнішнього середовища для їх розвитку з метою створення ними
сприятливого середовища для активного розвиту господарської діяльності у сфері сільського зеленого туризму

Рис. 3.10. Сутнісний вираз природи організаційно-економічного механізму
Джерело: складено авторкою на основі [8; 62; 131; 134].
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2) розвитку – сутність цієї функції полягає в тому, що використання
механізму направлене на розвиток інфраструктури, сільського зеленого
туризму,

а

відповідно

і

економіки

регіоні

та

країни.

Застосування

інструментарію даного механізму дає змогу активізувати такий розвиток,
сфокусувати його напрям та забезпечити досягнення окремих цілей.
3) синергійна – сутність даної функції полягає в тому, що використання
зазначеного механізму дозволяє також отримати низку додаткових результатів
від його застосування, окрім розвитку інфраструктури сільського зеленого
туризму. Особливо такі додаткові ефекти є сприятливими для підвищення
соціального та економічного розвитку окремих сільських територій, дають
змогу знизити безробіття, створити нові робочі місця;
4) координаційна – сутність даної функції полягає у використанні
механізму

розвитку

інфраструктури

сільського

зеленого

туризму

для

активізації спільної співпраці між органами державної, місцевої влади,
сільських, селищних рада, територіальних громад та власниками бізнесу щодо
надання відповідних туристичних послуг. Об’єднання зусиль у цій сфері може
дозволити використання інструментів такого механізму більш ефективніше, а
доступним ресурсів – раціональніше.
Функціонування будь-якого механізму можливе лише через дотримання
базових принципів його побудови, використання та удосконалення. Саме тому
також було виділено при розгляді механізму розвитку інфраструктури
сільського зеленого туризму такі принципи. Розглянемо їх сутність детальніше.
Принцип науковості – сутність даного принципу полягає у врахування
сучасних наукових напрацювань вітчизняних та зарубіжних авторів у сфері
розвитку сільського зеленого туризму, розбудови його інфраструктури, її
впливу на ефективність та якість надання відповідних туристичних послуг.
Також

такі

напрацювання

доцільно

використовувати

і

суб’єктами

підприємницької діяльності, аналіз наукових досліджень у сфері маркетингу,
економіки підприємства є важливими для організації бізнесу.
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Принцип системності – даний принци є універсальним принципом, який
лежить в основі проведення всіх реформ. У відповідності до положень цього
принципу використання зазначеного вище механізму повинно відбуватися на
основі врахування тих суб’єктів, хто буде розробляти заходи впливу, їх
впроваджувати,

оцінювати

їх

ефективність.

Важливо

чітко

визначити

відповідальні сторони та орієнтовні терміни поступового впровадження
напрямків для розвитку інфраструктури сільського зеленого туризму та даної
галузі загалом. Системність дозволяє зважено, планово та поступово, крок за
кроком здійснювати реформу у даній сфері, аналізувати їх наслідки та рухатися
до основної мети стратегії розвитку господарської діяльності.
Принцип раціональності – сутність даного принципу полягає у
правильному виборі інструментів та методів для впровадження у життя заходів
активного розвитку інфраструктури сільського зеленого туризму. Весь процес
реформування повинен бути обдуманим, враховувати не лише інтереси
залучених

економічних

суб’єктів,

а

і

інших

господарських

систем,

унеможливити погіршення їх економічного положення. Також важливим є
питання забезпечення дотримання антимонопольного законодавства, не
допустити створення монопольного регулятора у даній сфері, не сформувати
підґрунтя для виникнення корупційних схем та інших негативних наслідків.
Принцип адаптивності – сутність принципу полягає у важливості
врахування економічного середовища в якому використовуються методи та
інструменти даного механізму, оцінювання спроможності їх впровадження з
урахуванням аналізу базових макроекономічних показників, стратегічних
пріоритетів розвитку сільського господарства в країні, її туристичної сфери. У
такому випадку реформування сфери сільського зеленого туризму повинно
також відповідати заходам активізації підприємницької діяльності і в інших
сферах. Особливо це є актуальним у тих регіонах, де розвивається
промисловість, будуються нові заводи та фабрики, які можуть у середньо- та
довгостроковій перспективі негативно впливати на розвиток сільського
зеленого туризму на такій території.
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Принцип обґрунтованості – сутність даного принципу полягає у
доцільності проведення попереднього аналізу наслідків від впровадження
заходів, які планується використати для активізації сільського зеленого туризму
в країні. Такий аналіз дозволяє більш чіткіше побудувати алгоритм проведення
реформ у даній сфері, визначити потенційні ризики, що можуть виникати при
цьому,

розробити

напрямки

протидії

ним.

Обґрунтованість

також

обумовлюється обмеженими ресурсами держави, територіальних громад,
власників сільських садиб. Саме тому виокремлення заходів, аналіз їх впливу,
ресурсні витрати є важливим та необхідним при використання інструментів та
методів

організаційно-економічного

механізму

розвитку

інфраструктури

сільського зеленого туризму.
Принцип ефективності – сутність даного принципу полягає у важливості
постійного моніторингу рівня досягнення поставленої мети, оцінки результатів
впроваджених заходів, інших інструментів стимулювання підприємницької
діяльності у галузі сільського зеленого туризму та розвитку його інфраструктури.
Важливим при цьому також є врахування витрачених ресурсів, організаційних
зусиль. Дотримання даного принципу дає змогу сформулювати систему
критеріїв, оцінювання яких дає відповідь на доцільність реалізованих заходів.
Принцип дієвості – сутність даного критерії на відміну від попереднього
полягає у важливості не лише оцінювати ефективність від впровадження
окремих заходів активізації сільського зеленого туризму, господарської
діяльності у даній сфері, але і аналізувати рівень впливу окремих інструментів,
які використовувалися при цьому, їх поєднання. Це дозволяє визначити
найбільш дієві, правильні напрямки стимулювання розвитку даної сфери і
використовувати це у подальшому її реформуванні.
Принцип перманентності – сутність даного принципу полягає у
важливості впровадження заходів для постійного розвитку інфраструктури
сільського зеленого туризму, створення умов для мотивації господарів
сільських садиб розвивати власний бізнес та розширювати перелік відповідних
послуг. Постійна підтримка органами державної та місцевої влади є запорукою
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розвитку даної сфери.
Принцип спроможності – сутність даного принципу полягає у врахування
наявних ресурсів, інструментів впливу на окремих суб’єктів, процеси для
створення умов розвитку сільського зеленого туризму. Дотримання даного
принципу є досить важливим особливо для український реалій державного
регулювання економіки, коли значна кількість якісних ініціатив залишалися
лише декларативною і невиконаною. Саме поступове впровадження напрямків
у відповідності до тих можливостей, що дійсно дозволяють такі заходи
впровадити у життя, є необхідним для успішного реформування цієї галузі.
Принцип узгодження інтересів – сутність принципу полягає у врахуванні
інтересів всіх, залучених до використання зазначеного механізму суб’єктів, а
саме: органів державної та місцевої влади, територіальних громад, суб’єктів
господарювання у сфері сільського туризму.
Зрозуміло, що окремі інтереси таких суб’єктів є суто протилежними, їх
узгодження, пошук спільних інтересів та позицій лише дозволяють сформувати
міцний фундамент для реалізації подальших заходів та створення умов для
розвитку відповідного бізнесу. Пошук мотивації для всіх суб’єктів від спільних
дій є необхідною і для довгострокового співробітництва і взаємної підтримки.
Отже, реалізація стратегії розвитку підприємств сільського зеленого
туризму

можлива

за

умови

формування

відповідного

організаційно-

економічного механізму, який представлений сукупністю методів, інструментів
та важелів, призначених для активізації та стимулювання підприємницької
діяльності в сфері внутрішніх туристичних послуг. Органічна взаємодія
структурних елементів організаційно-економічного механізму повинна яких
створювати необхідні умови для здійснення підприємницької діяльності в
напрямку нарощення ними конкурентних переваг (рис. 3.11.).
Відповідно у межах такої схеми було визначено базові структурні
елементи такого механізму, які є невід’ємними складовими його ефективного
використання.
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науковості

системності

раціональності

адаптивності

обґрунтованості

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ
ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО
ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

ефективності

МЕТА
механізму

стимулююча

МЕТОДИ

Інституційні
Основні види забезпечення ефективного
використання механізму
Нормативно-правове забезпечення

Економічні

Економічне забезпечення
Організаційне забезпечення
Інформаційне забезпечення

перманентності

Організаційні

спроможності

цілеспрямованості

ПРИНЦИПИ
побудови механізму

узгодженості інтересів

формування економічного середовища для локаційного розвитку інфраструктури сільського
зеленого туризму

Ф
система процесів, методів, інструментів та
важелів, які використовуються для активізації
розвитку локаційної інфраструктури сільської
місцевості для розвитку сільського зеленого
туризму

дієвості

У

Н
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У

М

координаційна

Е
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прийняття необхідних нормативно-правових актів у сфері сільського зеленого туризму;
- впровадження заходів стимулювання внутрішнього туризму;
- сприяння створенню профільних організацій, асоціацій та передача їх частково функцій регулювання
у даній сфері;

- надання пільг для оподаткування діяльності у сфері розвитку сільського зеленого туризму;
- впровадження механізмів мікрокредитування для розвитку бізнесу;
- відмінити оподаткування на інвентар, що закуповується власниками сільських садиб;
- організувати на постійні основі періодичні тренінги для власників бізнесу у сфері сільського зеленого
туризму;
- забезпечення консультативної підтримки з боку органів місцевої влади;
- створити умови для підготовки відповідних спеціалістів у даній сфері;
- сформувати чітку систему збору та опрацювання інформації про розвиток сільського зеленого
туризму в країні;
- активізувати на рівні обласних державних адміністрацій інформаційну підтримку популяризації
відповідних туристичних послуг;

Рис. 3.11. Концептуальна схема організаційно-економічного механізму розвитку підприємств сільського
зеленого туризму
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Враховуючи глибину та гостроту економічних викликів, з якими
стикається Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи,
формування організаційно-економічного механізму розвитку підприємств
сільського зеленого туризму, сприятиме не лише нарощенню внутрішніх
туристичних потоків і забезпеченню сільського населення робочими місцями
зі зростаючою віддачою, а й стане платформою для активізації інвестиційних
можливостей шляхом створення привабливих для інвесторів «бізнес-кейсів»,
що в цілому сприятиме докорінному зміненню кризової ситуації в
національній економіці.

Висновки до розділу 3
1. Як свідчить світова практика сьогодні мільйони засобів до існування
людини прямо чи опосередковано залежать від розвитку ринку туристичних
послуг. Проте, поки триває надзвичайна ситуація, лише внутрішні туристичні
послуги мають більші переваги в нарощенні свого потенціалу, ніж інші види
туристичного продукту, адже наразі саме вітчизняні туристи створюватимуть
попит на ринку внутрішніх туристичних послуг. Враховуючи таку
тенденцію, автор вважає, що сучасні глобалізаційні

виклики створюють

унікальні можливості для відновлення сільського зеленого туризму ¸
окреслюючи перспективи його віднесення до стратегічно важливих секторів
розвитку національної економіки за ознаками пріоритетності, стійкості та
відповідальності.
2. Проте досягнення таких результатів неможливе без відповідного
організаційно-економічного

забезпечення

розвитку

інфраструктури

підприємств сільського зеленого туризму, де особливу роль, на думку автора,
відіграють

державні

важелі

та

інструменти,

адже

через

раптове,

безпрецедентне падіння попиту, сектор подорожей та туризму, насамперед,
потребуватиме фінансових стимулів для підтримки та відновлення. Разом з
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цим, враховуючи непередбачуваність виникнення кризових явищ, з боку
держави мають бути розроблені та впроваджені відповідні заходи щодо
підтримки та гарантування безпеки розвитку внутрішніх туристичних послуг
як найбільш уразливих і одночасно перспективних для розвитку національної
економіки за напрямками:
 включення сільського зеленого туризму до національної стратегії
реагування на кризи заходів підтримки готовності підприємств сільського
зеленого туризму до майбутніх потреб щодо пом'якшення та відновлення;
 включення сільського зеленого туризму до стимулюючих програм
розвитку за напрямками пільгового кредитування та оподаткування,
розробки спеціальних фінансових ліній та програм соціального забезпечення,
насамперед, для тих підприємств, що створюють робочі місця;
 виділення спеціальних ліній фінансування сільського зеленого
туризму в рамках надзвичайних фондів та програм для підтримки найбільш
уразливих підприємств з метою уникнення банкрутства та відновлення
діяльності після надзвичайної ситуації;
 створення державних механізм управління туристичним сектором,
спрямованих на залучення приватного сектору, місцевих громад до розвитку
та нарощення потенціалу туристичних послуг;
 розробка напрямків з підвищення кваліфікації та перекваліфікації
навчальних програм та заходів для просування галузевих стандартів та
розповсюдження цифрових технологій.
3. Таким чином, за умови забезпечення дієвої державної підтримки
розвитку підприємств сільського зеленого туризму ця галузь внутрішніх
туристичних послуг здатна стати каталізатором соціально-економічного
зростання депресивних сільських територій та зміцнення національної
економіки. В цьому напрямку обґрунтована стратегія розвитку підприємств
сільського зеленого туризму, стратегічні імперативи якої можуть бути
реалізовані за умови синергічної та злагодженої взаємодії усіх суб’єктів
системи критичної інфраструктури підприємств сільського зеленого туризму.
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В цьому контексті автором визначено пріоритетними етапи реалізації
стратегії:

сприяння

створенню

нових

туристичних

продуктів

більш

вразливими підприємствами сільського зеленого туризму, насамперед тими,
що перебувають у кризовому стані; вдосконалювання схеми соціального
туризму, спрямованої на людей похилого віку, сім’ї, молоді та людей з
обмеженими можливостями; розроблення та впровадження туристичних
ярмарок та онлайн-платформ; забезпечення доступу до ринку внутрішніх
туристичних послуг зацікавлених сторін, які працюють у сферах культури та
творчих секторах; визначити нові можливості навчання, орієнтованого на
розвиток туристичного продукту; забезпечити заходи однаково доступними
для жінок та інших груп населення, зокрема молоді та людей з обмеженими
можливостями, з метою створення більш широкого та диверсифікованого
ланцюга поставок послуг сільського зеленого тризму.
4. Обґрунтована стратегія розвитку підприємств сільського зеленого
туризму в кризових умовах, що передбачає впровадження відповідної
системи стратегічних імперативів, спрямованих на нарощення потенціалу
внутрішніх

туристичних

послуг,

сприянні

соціально-економічного

відновлення сільських територій та зміцненні національної економіки.
Реалізація

зазначеної

стратегії

сприятиме

взаємодії

суб’єктів

інфраструктури

забезпеченню

туристичних

злагодженої

послуг

шляхом

диверсифікації туристичних продуктів та концентрації людського капіталу в
ланцюжку створення вартості внутрішніх туристичних послуг.
5. Реалізація зазначеної стратегії можлива за умови формування
відповідного організаційно-економічного механізму розвитку підприємств
сільського зеленого туризму, який автор розкриває як сукупність методів,
інструментів та важелів, призначених для активізації та стимулювання
підприємницької діяльності в сфері внутрішніх туристичних послуг (рис. 3).
Розвиток розробленого механізму сприятиме не лише нарощенню
внутрішніх туристичних потоків і забезпеченню сільського населення
робочими місцями зі зростаючою віддачою, а й стане платформою для
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активізації інвестиційних можливостей підприємств сільського зеленого
туризму шляхом створення привабливих для інвесторів «бізнес-кейсів».
Основні положення третього розділу дисертаційного дослідження
опубліковані автором у роботах: [28; 33; 144; 145; 200].
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методичне узагальнення і
розроблено авторський підхід до вирішення важливого наукового і
практичного завдання – формування організаційно-економічного механізму
розвитку підприємств сільського зеленого туризму. Отримані наукові
результати

дають

змогу

зробити

наступні

висновки

теоретичного,

методичного та прикладного характеру.
1. За результатами дослідження генезису та суті сільського зеленого
туризму, організаційно-економічного механізму його розвитку, а також
враховуючи глибину та гостроту економічних викликів, з якими стикається
Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи, розкрито сутність
сільського зеленого туризму як стратегічно важливого для підприємництва
сільської місцевості виду економічної діяльності, здійснення якої нерозривно
пов’язане

з

використанням

інфраструктури

сільських

екосистемного

територій

з

потенціалу

метою

та

надання

локальної
відповідних

туристичних послуг.
2. Здійснення

будь-якої

діяльності

неможливе

без

відповідної

інфраструктури, рівень забезпечення якою впливає на стан розвитку
суб’єктів господарювання. У цьому контексті доведено критичне значення
інфраструктури сільського зеленого туризму для розвитку підприємництва
сільських територій. Відповідно до цього система критичної інфраструктури
сільського зеленого туризму розглядається як сукупність об’єктів, мереж або
їх частин, фізичних чи віртуальних, синергічне поєднання яких створює
необхідні умови для організаційно-економічного механізму розвитку
підприємств сільського зеленого туризму, забезпечуючи їх відповідними
функціями та послугами.
3. З метою комплексної оцінки стану інфраструктурного забезпечення
підприємств
розрахунку

сільського

зеленого

узагальнюючого

туризму

показника

запропоновано

розвитку

системи

методику
критичної
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інфраструктури, до якого враховано суму бальних оцінок забезпеченості
підприємств сільського зеленого туризму транспортом, дорогами, житлом,
телекомунікаційними мережами,
спортивно-розважальними
маршрутами,

та

рекреаційними, культурно-історичними,
релігійними

побутово-методичними

об’єктами,

закладами,

екскурсійними

наявністю

садиб.

Використання цієї методики сприятиме ідентифікації слабких місць
інфраструктурного забезпечення підприємств сільського зеленого туризму
4. Розкрите стратегічне значення розвитку сільського зеленого
туризму

виду

підприємницької

діяльності,здійснюваної

на

сільських

територіях. Це значення визначається тим, що сільський зелений туризм – це,
по-перше, сфера швидкого обігу капіталу при відносно невеликих
капіталовкладеннях; по-друге, ефективний засіб використання наявної
інфраструктури території; по-третє, можливість створення нових робочих
місць на місцевому рівні; по-четверте, може розвиватися на території міської
і

сільської

поселенської

мережі;

по-п'яте,

є

сприяючим

фактором

диверсифікації економіки регіону та галузей, які обслуговують сферу
туризму. Враховуючи ці обставини, обґрунтовано стратегічні
розвитку

підприємств

згладжування

сільського

зеленого

соціально-економічних

туризму

конфліктів

як

сільських

аспекти

інструменту
територій,

забезпечення процесу реновації рекреаційних зон за рахунок стабільного
поповнення місцевих та регіональних бюджетів, сприяння диверсифікації
економіки регіону та галузей, що обслуговують сферу туризму.
5. Розвиток сільського зеленого туризму залежить від низки факторів,
сукупний вплив яких зумовлює нерівномірність розвитку підприємництва у
цій сфері в різних регіонах. Для встановлення сили і спрямованості цього
впливу опрацьовано методичний інструментарій оцінки залежності обсягу
доходів підприємств сільського зеленого туризму Одеської області від
показників

туристичної,

рекреаційної складової.

соціально-економічної,

інфраструктурної

та

На основі отриманих результатів розрахунку

визначено, що до найвагоміших факторів впливу на формування доходів
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підприємств сільського зеленого туризму в Одеській області відносяться:
кількість садиб; кількість туристів, що скористалися послугами сільського
зеленого туризму; кількість фахівців сфери туризму; щільність доріг із
твердим покриттям на 1000 км2 території; кількість медичних закладів.
6. Особливу роль в організаційно-економічному забезпеченні розвитку
підприємств сільського зеленого туризму відіграють важелі та інструменти
державного впливу, адже через раптове, безпрецедентне падіння попиту
сектор подорожей та туризму потребуватиме фінансових стимулів для
підтримки та відновлення. У цьому контексті поглиблено сутнісні положення
щодо здійснення державних заходів з підтримки діяльності підприємств
сільського зеленого туризму як перспективного виду підприємництва

в

сільській місцевості. Реалізація відповідних заходів доцільна у формі

їх

включення до національних, регіональних та місцевих цільових програм.
7. Розроблені

концептуальні

засади

формування

організаційно-

економічного механізму розвитку підприємств сільського зеленого туризму.
Цей механізм представлений сукупністю методів, інструментів та важелів,
призначених для активізації та стимулювання підприємницької діяльності в
сфері внутрішніх туристичних послуг. Розвиток розробленого механізму
сприятиме не лише нарощенню внутрішніх туристичних потоків і
забезпеченню сільського населення робочими місцями зі зростаючою
віддачою, а й стане платформою для активізації інвестиційних можливостей
підприємств сільського зеленого туризму шляхом створення привабливих
для інвесторів «бізнес-кейсів». Це сприятиме докорінному зміненню кризової
ситуації в національній економіці, провокованої економічними викликами, з
якими зіткнулася Україна на тлі розгортання глобальної економічної кризи.

.
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Додаток А
Об’єкти природно-заповідного фонду України
2012
8028
19
4
47
3042
309
2733
3388
132
3256
28
18
10
13
7
6
54
19
35

2015
8184
19
4
49
3131
310
2821
3422
134
3288
28
18
10
13
7
6
57
19
38

2016
8245
19
5
49
3167
320
2847
3441
136
3305
28
18
10
13
7
6
58
20
38

2017
8296
19
5
49
3195
320
2875
3460
136
3324
28
18
10
13
7
6
58
20
38

2018
8396
19
5
49
3258
320
2938
3492
136
3356
28
18
10
13
7
6
58
20
38

Об'єкти природно-заповідного фонду
природні заповідники
біосферні заповідники
національні природні парки
заказники
загальнодержавного значення
місцевого значення
пам'ятки природи
загальнодержавного значення
місцевого значення
ботанічні сади
загальнодержавного значення
місцевого значення
зоологічні парки
загальнодержавного значення
місцевого значення
дендрологічні парки
загальнодержавного значення
місцевого значення
парки-пам'ятки садово-паркового
мистецтва
556
569
572
572
576
загальнодержавного значення
89
89
89
89
89
місцевого значення
467
480
483
483
487
регіональні ландшафтні парки
69
81
81
82
83
заповідні урочища
808
811
812
815
815
за даними Міністерства екології та природних ресурсів України з урахуванням тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
Джерело: [113].

213

Додаток Б
Таблиця Б.1
Результати роботи сфери підприємств у сфері сільського зелеленого
туризму в 2017 році

Джерело: [113].
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Таблиця Б.2
Дані про населення України
(на 1 січня; тис. осіб)

Чисельність наявного населення
Період

всього

у тому числі
міське

сільське

Чисельність постійного населення
всього

у тому числі
чоловіки

жінки

1

2

3

4

5

6

7

1990

51838,5

34869,2

16969,3

51556,5

23826,2

27730,3

1991

51944,4

35085,2

16859,2

51623,5

23886,5

27737,0

1992

52056,6

35296,9

16759,7

51708,2

23949,4

27758,8

1993

52244,1

35471,0

16773,1

51870,4

24046,3

27824,1

1994

52114,4

35400,7

16713,7

51715,4

23981,1

27734,3

1995

51728,4

35118,8

16609,6

51300,4

23792,3

27508,1

1996

51297,1

34767,9

16529,2

50874,1

23591,6

27282,5

1997

50818,4

34387,5

16430,9

50400,0

23366,2

27033,8

1998

50370,8

34048,2

16322,6

49973,5

23163,5

26810,0

1999

49918,1

33702,1

16216,0

49544,8

22963,4

26581,4

2000

49429,8

33338,6

16091,2

49115,0

22754,7

26360,3

2001

48923,2

32951,7

15971,5

48663,6

22530,4

26133,2

20021

48457,1

32574,4

15882,7

48240,9

22316,3

25924,6

2003

48003,5

32328,4

15675,1

47823,1

22112,5

25710,6

2004

47622,4

32146,4

15476,0

47442,1

21926,8

25515,3

2005

47280,8

32009,3

15271,5

47100,5

21754,0

25346,5

2006

46929,5

31877,7

15051,8

46749,2

21574,7

25174,5

2007

46646,0

31777,4

14868,6

46465,7

21434,7

25031,0

2008

46372,7

31668,8

14703,9

46192,3

21297,7

24894,6

2009

46143,7

31587,2

14556,5

45963,4

21185,0

24778,4

2010

45962,9

31524,8

14438,1

45782,6

21107,1

24675,5

2011

45778,5

31441,6

14336,9

45598,2

21032,6

24565,6
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Продовження таблиці Б.2
1

2

3

4

5

6

7

2012

45633,6

31380,9

14252,7

45453,3

20976,7

24476,6

2013

45553,0

31378,6

14174,4

45372,7

20962,7

24410,0

2014

45426,2

31336,6

14089,6

45245,9

20918,3

24327,6

20152

42929,3

29673,1

13256,2

42759,7

19787,8

22971,9

20162

42760,5

29585,0

13175,5

42590,9

19717,9

22873,0

20172

42584,5

29482,3

13102,2

42414,9

19644,6

22770,3

20182

42386,4

29371,0

13015,4

42216,8

19558,2

22658,6

20192

42153,2

29256,7

12896,5

41983,6

19455,3

22528,3

1

За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.
2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і
м. Севастополя.
Джерело: [129].
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Таблиця Б.3
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Продовження таблиці Б.3
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Продовження таблиці Б.3
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Додаток В

Рис. В.1. Стандартизовні ознаки для проведення оцінки дії факторів інфораструктурного забеезречення
на розвиток підприємств сільського зеленого туризму в Одеській області (2018р.)
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Рис. В.1. Багатофакторна модель розвитку підприємств сільського
зеленого туризму в Рдеській області (2018р.)
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