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Міністерство освіти і науки України 

ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

Вінницький національний аграрний університет 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України 

Житомирський державний технологічний університет  

Хмельницький національний університет 

Національний університет водного господарства  

та природокористування, м. Рівне 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 
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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 березня 2019 рік 

 

9.00-10.00 реєстрація учасників  (2 корпус, 2 поверх)  

10.00-13.30 пленарне засідання (зала 2602)  

13.30-14.30 перерва на обід  (їдальня університету, буфети) 

14.30-16.30 секційні засідання  (ауд. 1108, ауд. 1105) 

16.30-17.00 підведення підсумків, закриття конференції  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5 – 10 хв. 

Дискусія – 5 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово:  

 
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних 

наук, професор, академік НААНУ, президент Всеукраїнського 

науково-навчального консорціуму  

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, ректор Вінницького 

національного аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, 

доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Вінницького національного аграрного університету 

САЛЬКОВА Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету економіки та підприємництва 

Вінницького національного аграрного університету 

Доповіді на пленарному засіданні: 

 

10.10-

10.20 

Сільський зелений туризм як напрям розвитку 

сільських територій 

СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

ВНАУ 

10.20-

10.30 

Туристичний потенціал Винницької області   

КУЛЯВЕЦЬ Вега Габдрахимівна, заступник директора 

Департаменту міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації 

10.30-

10.40 

Інтерактивна консалтингова система для зеленого 

туризму 

КАЛЬНА-ДУБІНЮК Тетяна Прокопівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри аграрного 

консалтингу і туризму Національного університету 

біоресурсів та природокористування України, м. Київ. 



10.40-

10.50 

Якісна професійна підготовка, як передумова розвитку 

туристичної галузі 

ПАРФАНОВИЧ Іванна Іванівна, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Тернопільського національного педагогічного 

університету  

10.50-

11.00 

Особливості сертифікації та категоризації в сфері 

сільського зеленого туризму 

ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, доктор економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму ВНАУ 

11.00-

11.05 

Особливості розвитку сільського зеленого туризму в 

Хмельницькій області 

ЙОХНА Микола Антонович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи 

Хмельницького національного університету 

11.05-

11.15 

Туристичні освітні ініціативи майбутнього: 

трансформаційні можливості для України 

МІЛІНЧУК Ольга Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 

туризму Житомирського державного технологічного 

університету 

11.15-

11.20 

Стратегія розвитку сільського зеленого туризму в 

Рівненській області 

КОРОТУН Сергій Ігорович, кандидат географічних 

наук, доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Національного університету 

водного господарства та природокористування, м. Рівне 

11.20-

11.30 

Специфіка чартерних та регулярних авіаперевезень. 

Лоукости.  

ЗАМРІЙ Віктор Вікторович, директор мережі 

туристичних агенцій «Анекс-тур» 

11.30-

11.40 
Соціокультурний потенціал туристичної діяльності 

ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна, кандидат 



економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 

справи та туризму ВНАУ 

11.40-

11.50 

Аналіз тенденцій зайнятості осіб з обмеженими 

можливостями: польський та вітчизняний досвід 

ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри туризму 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського 

11.50-

12.00 

Сільський туризм, як різновид підприємницької 

діяльності в сільській місцевості 

ТРЕГУБОВ Олександр Сергійович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

підприємництва, корпоративної та просторової 

економіки Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, м. Вінниця 

12.00-

12.10 

Greenways як фактор розвитку туризму в Україні (на 

прикладі р. Дністер) 

МОСКВІЧОВА Олена Сергіївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Вінницького фінансово-економічного університету 

12.10-

12.20 

Туристично-рекреаційний потенціал НПП 

«Кармелюкове Поділля» 

СТОРОЖЕНКО Людмила Іванівна, начальник 

відділу екологічно-освітньої роботи та рекреаційного 

благоустрою, НПП «Кармелюкове Поділля», смт. 

Чечельник, Вінницька область 

12.20-

12.30 

Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму  

ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ВНАУ 

12.30-

12.40 

Розвиток подієвого туризму в регіоні  

КЛОЧКОВСЬКА Вікторія Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва, 

корпоративної та просторової економіки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, м. 



 

 

 

 

 

 

Вінниця 

12.40-

12.50 

Перспективи та розвиток сільського зеленого 

туризму у Вінницькій області 

БУРЛАКА Неля Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ 

12.50-

13.00 

Можливості розширення туристичних потоків з 

Польщі з урахуванням етнокультурних зв’язків з 

Вінницьким регіоном  

ХОМ’ЯКІВСЬКИЙ Юрій Людвигович, старший 

викладач кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

13.00-

13.10 

Цифровізація туризму: тренди, інструменти, 

перспективи 

КОВАЛЕНКО Олена Олексіївна, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення 

Вінницького національного технічного університету 

13.10-

13.20 

Особливості діяльності та рівень привабливості 

агротуристичного підприємства 

ДЮК Анна Андріївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ 

13.20-

13.30 

Інформаційне забезпечення розвитку зеленого 

туризму 

ПІДГУРСЬКИЙ Олександр Ігорович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

13.30-

13.40 

Роль організацій громадського суспільства у 

просуванні туристичного та соціального 

підприємництва у сільських громадах 

ГЕРАЩЕНКО Ярослав Ігорович, керівник ГО «Центр 

розвитку Пангея Ультіма» 



СЕКЦІЯ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

(ауд. 1105) 

 

Керівник секції: Головня Олена Михайлівна, доктор 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 

Мазур Серій Анатолійович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ 

ТУРИЗМУ» 

Марценюк-Розарьонова Олена Василівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування ВНАУ 

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САЙТУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УСПІШНОГО 

РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Смілянець Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Киш Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці ВНАУ 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

ПОДІЛЛЯ» 



Атаман Людмила Василівна, кандидат географічних 

наук, викладач Вінницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

«РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ» 

Хрипко Тетяна Єлисеївна, асистент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

«ЕКОНОМІЧНА АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПИ» 

Островський Анатолій Йосипович, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

«СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» 

Павленко Ольга Сергіївна, магістр факультету економіки 

та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Головня О.М.) 

«СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ У ЗЕЛЕНОМУ 

ТУРИЗМІ» 

Пахалюк Леся Валентинівна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Прилуцький А.М.) 

«РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 

Зелінський Денис Валерійович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: д.е.н., професор Левицька І.В.) 

«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 

УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ» 

Самоєнко Вікторія Віталіївна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Хаєцька О.П.) 



 «УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

Пустовий Сергій Миколайович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Польова О.Л.) 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2.  

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

(ауд. 1105 ) 

 

Керівник секції: Ставська Юлія Вацлавівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

 «ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ВНАУ 

«НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ» 

Михальчишина Лариса Гаврилівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ЗЕЛЕНИМ 

ТУРИЗМОМ» 

Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ВНАУ 



«АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ДО КРАЩИХ 

СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ» 

Пип’як Микола Іванович, кандидат економічних наук, 
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ДОПОВІДЬ НА ТЕМУ 

«Сільський зелений туризм як напрям розвитку сільських 

територій» 
 

Сільський туризм є одним з напрямків розвитку внутрішнього і в'їзного 

туризму, це відносно новий і перспективний напрям [7]. Розвиток туризму на 

сільських територіях є соціально значущим видом підприємницької діяльності, 

який сприяє сталому розвитку сільських територій: розвитку інфраструктури, 

поліпшення якості життя, збільшення доходів місцевого населення, створення 

робочих місць, підтримки та збереження традицій і культури, збереження 

екології. 

Сьогодні не існує універсального визначення даного виду туристичної 

діяльності, але загальноприйняте в світі визначення зазначає, що сільський 

зелений туризм - це подорожі громадян з постійного місця проживання в 

сільську місцевість з розміщенням в сільських гостьових будинках, сільських 

садибах і на фермах з туристськими цілями і без заняття діяльністю, пов'язаною 

з отриманням доходу від джерел в місці тимчасового перебування [1]. 

Сільський зелений туризм, як відпочинок в сільській місцевості, не тільки 

данина моді, але необхідність, оскільки динамічний і напружений ритм життя в 

містах, забруднення міського середовища, викликає у міського жителя бажання 

спокою і усамітнення серед чистого природного середовища. Такий відпочинок 

дає людині можливість наблизитися до природи, розслабитися відпочити, 

набратися сил, і крім того, дозволяє задовольнити такі специфічні захоплення, 

як вивчення історичної, культурної, етнографічної, а також архітектурної 

спадщини, звичаїв та ремесел, характерних для даного регіону, ознайомлення з 

місцевим народним одягом, кухнею, збирання фольклору, вивчення місцевої 

мови або діалекту, аматорська фотографія, збір трав і мінералів [8]. 

Слід зазначити, сільський зелений туризм може ефективно розвиватися і 

функціонувати не скрізь, а лише в регіонах, не охоплених діяльністю, яка 

забруднює навколишнє середовище, на таких територіях як села; малі міста з 

характерною традиційною архітектурою, побутом, культурою; 

сільськогосподарські ферми; лісовий фонд; природні парки і специфічні 

території; зони відпочинку і дачні зони; природні феномени; монастирі і 

священні місця; пам'ятки народної культури під відкритим небом [9]. 

Потрібно зазначити, що інтерес до сільського зеленого туризму в світі 

зростає. Яскравим прикладом розвитку сільського туризму можуть бути такі 

країни як Італія, Франція, Голландія та Великобританії. У цих країнах 

туристичні поїздки в сільську місцевість займають друге місце після 

відпочинку на морі (чого поки не можна сказати про Україну, де відпочинок на 

морі, як і раніше найкращий). 

Сьогодні «сільський зелений туризм» в Україні - це відпочинок городян в 

сільській місцевості в гостьових будинках (мініготелях), створених сільською 

сім'єю на базі власного житлового будинку та присадибної ділянки. Цю модель 

з середини 90-х років реалізовують у багатьох регіонах України. Як 

підприємницька діяльність сільський зелений туризм розвивається досить 

неоднорідно в різних регіонах України (табл. 1)  



Варто зазначити, що відсутність нормативно-правової бази, не єдина 

проблема в організації сільського зеленого туризму: - недостатньо розвинена 

інфраструктура або повна її відсутність в ряді сільських територій;  недостатня 

інформованість сільських жителів про можливості розвитку сільського 

туризму; низька ресурсна забезпеченість селян, бажаючих займатися 

організацією сільського туризму; критичне скорочення чисельності 

працездатного сільського населення, які є носіями культури або хоча б її 

окремих збережених елементів (відсутність робочих місць на селі, відтік 

молоді); відсутність гарантій безпеки туристів; відсутність кваліфікованих 

кадрів для організації сільського зеленого туризму; відсутність державної 

некомерційної реклами; відсутність кооперації між усіма учасниками процесу 

розвитку; відсутність єдиної загальнодержавної програми і фінансового 

забезпечення підтримки розвитку сільського зеленого туризму. 

Для вирішення існуючих проблем, виходячи із світового практичного 

досвіду, перспективними в умовах України, на наш погляд, могли б бути 

наступні напрямки, що відносяться до еко-агротуристичних: 

1. Створення регіональних агротуристичних мереж за допомогою 

розвитку малого, сімейного та індивідуального бізнесу на базі існуючих 

турресурсов сільської місцевості: засобів розміщення (малого сімейного 

готельного господарства) та інфраструктури (включаючи різні об'єкти і види 

бізнесу, пов'язані із забезпеченням сільського зеленого туризму). Організація 

ефективно працюючої мережі приватних агротуристичних господарств на 

території регіону передбачає створення системи держпідтримки на рівні центру 

або, як мінімум, на рівні регіону. 

2. Відтворення соціокультурного середовища історичного поселення - 

«історичності села», «національності села», козацькі садиби, монастирі і т.д. 

3. Створення великих і середніх спеціалізованих агротуристичних 

об'єктів, орієнтованих на прийом туристів і організацію їх повноцінного 

відпочинку, наприклад культурно-історичні комплекси. 

4. Створення державних і приватних сільськогосподарських парків як 

великих багатофункціональних туристичних, виставкових, рекламно-

експозиційних, культурно-пропагандистських, науково-дослідних і виробничих 

і подібних комплексів, що мають кошти розміщення і відповідною 

інфраструктурою. 

Всі перераховані вище заходи могли б бути реалізовані і в Україні при 

виконанні ряду ключових умов, специфічних для кожної з них. Систему цих 

умов і пріоритетні моделі повинна позначити національна концепція розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні. Якщо 10-15 років тому наголос робився 

на створення гостьових мереж, причому держава не робила системної 

підтримки, були відсутні необхідні умови для нормального функціонування 

цього виду бізнесу, то тепер інтерес великих інвесторів звернений на інші 

форми сільського зеленого туризму, перш за все великі приватні 

агротуристичні об'єкти. 

Такими об'єктами є культурно-історичні тематичні парки, етнокультурні 

комплекси і т.п. Реалізація такого роду проектів має не тільки економічну 

вигоду, але здатна вирішити ряд існуючих гострих соціальних завдань. 

Сьогоднішній стан села потребує державної підтримки. Частина працездатного 



населення покидає свої рідні місця. Рішення всіх перерахованих вище проблем 

вимагає політичної підтримки влади як мінімум на рівні регіону. Вже цього, як 

показує досвід Заходу, буде досить для запуску ринкового механізму в секторі 

сільського зеленого туризму, а будівництво культурно-історичних комплексів 

може стати локомотивом в розвитку сільського туризму регіонів. 

Однак, всі ці проблеми, безумовно, легше і швидше вирішуються при 

наявності політичної підтримки центру, а саме відповідної державної програми 

(підпрограми розвитку сільського зеленого туризму як «точки зростання» 

українського села), яка передбачає відповідне правове і фінансове 

забезпечення: 

- державна концепція розвитку сільського зеленого туризму і програма 

підтримки села; 

- державна система пільгового кредитування або навіть дотування 

туристичних господарств на стартовому етапі; 

- державні програми вдосконалення макроінфраструктури туризму, 

фінансування інфраструктури сільської місцевості (перш за все, дороги, 

електро- і водопостачання, телефонізація, Інтернет); 

- створення громадської або національної асоціації, яка об'єднує суб'єктів 

сільського туризму (функції: консультування бажаючих займатися сільським 

зеленим туризмом з усіх питань; реєстрація; організація каналів 

мікрокредитування агротуристичних об'єктів; організація первинного 

інформаційного забезпечення і т.д .; організація рекламної та маркетингової 

діяльності по сектору агротуризму; переклад турпродукту в інформаційну 

форму; в перспективі сертифікація), фінансування програм необхідної 

профпідготовки (перепідготовки); 

- просування туристичного продукту на ринок (формування на базі цих 

об'єднань масштабних інтерактивних баз даних, що створить широкий ринок 

пропозиції місцевих турпродуктів в інформаційній формі), активна рекламна 

кампанія. 

Розвиток сільського зеленого туризму, реалізація великомасштабних 

культурних проектів матиме серйозний соціально - економічне значення і 

позитивний ефект для держави: 

- збільшення податкових надходжень; 

- поліпшення добробуту громадян,що надають послуги; 

- поліпшення здоров'я громадян, що користуються послугами; 

- відродження культурних традицій; 

- збереження малих населених пунктів; 

- поліпшення умов життя сільського населення; 

- підвищення доходів сільських жителів; 

- зменшення міграційних потоків із села в місто за рахунок створення 

додаткових робочих місць; 

- стимулювання вивчення народних звичаїв і обрядів; 

- відродження та пропаганда традиційних цінностей і способу життя; 

- розвиток народних промислів; 

- збереження культурної та історичної спадщини сільської території; 

- оцінка ефективності з позиції господаря, який надає послуги сільського 

туризму; 



-- додатковий дохід; 

- розширення та розвиток виробництва. 

Для жителя сільського поселення позитивний ефект проявляється в 

наступному: 

- для ряду соціальних груп, особливо дітей, важливим стає усвідомлення 

історико-культурного значення власної «малої Батьківщини», гордості від її 

популярності в країні та світі; 

- вирішення проблеми зайнятості місцевих жителів, надаючи їм робочі 

місця, залучаючи до цінностей міжнародної культури, в тому числі шляхом 

міжособистісного спілкування [10]; 

- підтримка соціально-незахищених верств населення; 

- поліпшення утримання житлового фонду; 

- розширення збуту сільгосппродукції; 

Для туристів розвиток сільського зеленого туризму має також ряд 

переваг, а саме: 

- культурний розвиток, знайомство з історією, традиціями, релігією, 

обрядами, кухнею місцевого населення; 

- набуття навичок та умінь в тій чи іншій сфері діяльності; 

- додаткове місце відпочинку; 

- різноманітність природи; 

- можливість поліпшення здоров'я тощо. 

Таким чином, туризм на сільських територіях − це діяльність, яка 

повинна розглядатися як стратегічний соціально-економічний і соціально-

політичний проект підтримки українського села, що вимагає політичного 

рішення на рівні уряду і міжвідомчої координації. Оскільки, сільський зелений 

туризм в Україні набуває широкого розповсюдження та має вагоме економічне 

значення для кожної сільської родини, а це вимагає тісної співпраці держави, 

громадських організацій та сільських жителів.  

В Україні потрібно впроваджувати європейський досвід державної 

підтримки залучення сільських громад до сільського зеленого туризму як виду 

підприємницької діяльності Це надасть можливість забезпечити зайнятість на 

селі, скоротити міграцію робочої сили із сільської місцевості. Таким чином, це 

призведе до зростання добробуту сільського населення, збереженню історико-

культурних, соціокультурних, екологічних цінностей унікальних для території 

того чи іншого села, на яких в результаті і будується найбільш економічно 

перспективна в туризмі стратегічна лінія формування турпродукту. 
 

Доповідь закінчено. Дякую за увагу! 


