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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ І ПРІОРІТЕТИ ЙОГО РОЗВИТКУ В 

ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Актуальність даної теми зумовлена розвитком сільського зеленого 

туризму в нашій країні, оскільки саме завдяки йому Україна може поліпшити 

соціально-економічну ситуацію, зберегти та забезпечити раціональне 

використання суспільно-історичних та природно-рекреаційних ресурсів, 

забезпечити доступність туристських ресурсів для всіх шарів населення. 

Сьогодні як в світі, так і в Україні спостерігається тенденція до зростання 

зацікавленості сільським відпочинком у формі проживання і проведення 

вільного часу. Цей вид туризму саме для Херсонської області спонукає 

розвиток сільських територій, збереження культурної спадщини села, пошук 

додаткових джерел доходу, створення нових робочих місць [1]. 

Проблема сільського зеленого туризму надзвичайно важлива і для 

Херсонської області. Сприятливі кліматичні умови, мальовничі ландшафти, 

цікава історико-культурна спадщина є запорукою організації всебічного 

відпочинку й туризму в сільській місцевості Херсонщини.  

Херсонська область все більше набуває стійкого іміджу одного з  

туристичних регіонів держави, де вже є значний досвід впровадження 

сільського зеленого туризму. Про це свідчить ефективна діяльність 

Херсонського обласного відділення Всеукраїнської Спілки сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму в Україні, а саме: реалізація проекту 

«Зелені хутори Таврії» в Голопристанському районі, креативні форми та 

методи роботи ряду сільських «зелених» садиб – «Чайка» (м. Гола Пристань), 

«Рибальський стан» (Білозерський район, c. Велетенське), «Марійкіна 

садиба» (Голопристанський район, с. Іванівка), «Пілігрім» (Каланчацький 

район, с. Хорли), «Чайная тишина» – полікультурний оздоровчий центр 

(Голопристанський район, с. Іванівка) тощо. 



Кількість садиб сільського туризму на Херсонщині постійно збільшується. 

Якщо у 2010 їх нараховувалось 31 садиба [3], то за даними Херсонської 

обласної державної адміністрації станом на 01.06.2016 року на території 

області діє 57 садиб сільського зеленого туризму. Найбільша кількість 18 

садиб зареєстровано у Чаплинському районі (всі зареєстровані в 

с. Григорівка), 11 у Голопристанському районі [2]. Власники яких 

пропонують туристам основні послуги: розміщення, гастрономічного, 

екскурсійного й відпочинково-розважального обслуговування, та додаткові: 

прокат туристичного спорядження, підготовка культурних програм, 

транспортне обслуговування тощо. Але, нажаль, на сайті Спілки сприяння 

розвитку сільського зеленого туризму в Україні не представлено жодної 

сільської садиби Херсонщини [4]. 

Окрім того, у створені цікавої відпочинкової пропозиції власник 

агрооселі повинен дбати про якість двох ключових аспектів туристичного 

продукту: 

- матеріально-технічної якості, наприклад, розміри та умеблювання кімнати, 

оснащення гігієнічного вузла); 

- емоційно-абстракційної якості (рівень сервісного обслуговування 

відпочиваючих). 

Власники агроосель мають усвідомлювати відповідальність, яку беруть 

на себе, організовуючи відпочинок у своїх оселях. Адже недоброякісне 

обслуговування може назавжди відбити у клієнта бажання відпочивати в 

селі. Гість який приїжджає відпочивати у сільську оселю, бажає оглядати 

красиву природу. І тому краєвиди села повинні мати привабливий вигляд. 

Сільська громада має дотримуватись санітарно-гігієнічних умов проживання, 

дбати про відсутність сміттєзвалищ, естетичний вигляд будинків, вулиць, 

громадських заходів.  

Однією з проблем розвитку сільського зеленого туризму в області та і 

для України в цілому, є низький рівень послуг через низьку професійність 

кадрів. Гостинній садибі не вистачає добре підготовлених спеціалістів, які б 



володіли іноземними мовами, вміли оцінювати iсторичнi та сучасні 

туристські процеси, мали навички організаторської та управлінської 

діяльності. З огляду на сказане, важливим є проведення семінарів i тренінгів 

iз основ організації агротуристичного бізнесу.  

Важлива увага мaє приділятись рекламній кампанії. В цьому аспекті 

важливим є налагодження взаємовигідної спiвпрацi з турфірмами, які можуть 

сприяти активізації руху іноземних туристів. 

Для забезпечення пріоритетності розвитку сільського зеленого туризму 

Україні і наближення його до стандартів ЄС вбачається доцільним: 

- упорядкувати нормативно-правову базу прийняттям Верховною Радою 

закону прямої дії  «Про сільський зелений туризм» та  Постанови Кабінету 

Міністрів з питань стандартизації його діяльності «Послуги туристичні. 

Туризм сільський зелений. Основні вимоги»; 

- розробити регіональні програми розвитку сільського зеленого туризму 

з інтеграцією їх до Програми розвитку зеленого туризму в Україні, яку має 

затвердити Уряд держави; 

- визначити методологію розроблення та впровадження моніторингу 

досягнення цільових показників зазначених програм; 

-  створити інфраструктуру державної фінанси-кредитної підтримки 

розвитку сільського зеленого туризму; 

- створити в системі навчальних закладів різного рівня курси 

перепідготовки кадрів для цієї сфери туризму; 

- делегувати Спілці сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні, як органу фахового і громадського самоврядування, повноваження 

щодо розробки та впровадження загальноукраїнських стандартів сільського 

зеленого туризму, а також здійснення зовнішнього незалежного моніторингу 

державної та регіональних програм розвитку сільського зеленого туризму. 

Кожен з наведених напрямів забезпечення пріоритетності розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні потребує регуляторної функції 

держави.  
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