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ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі» 

 

Процеси соціально-економічних трансформацій, що відбуваються 

в аграрному секторі економіки України, зумовлюють пошук нових 

нетрадиційних організаційно-правових форм підприємництва, 

спрямованих на забезпечення економічного зростання. Одним із 

пріоритетних шляхів подолання кризи, що склалась в аграрному 

секторі, є активізація сільського населення до підприємницької 

діяльності у невиробничій сфері сільського (зеленого) туризму. Його 

становлення та розвиток сприяють системному вирішенню 

організаційно-економічних проблем, пов’язаних із відтворенням 

трудового потенціалу в аграрній сфері, формуванням нових напрямів 

виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, 

підвищенням зайнятості сільського населення, зростанням доходів та 

покращенням його життєвого рівня [1, с. 2].  

Сільський зелений туризм в Україні – це особлива форма 

підприємництва в аграрному секторі економіки, що має за мету 

забезпечити диверсифікацію сільського розвитку, поєднавши його з 

іншими видами господарської діяльності. 

Ефективний розвиток підприємництва у сільському секторі 

економіки передбачає створення сприятливого середовища для 

багатофункціонального (диверсифікованого) ведення господарської 

діяльності на основі використання наявного людського, природного, 

ресурсного потенціалів. Одним із напрямів урізноманітнення аграрної 

економіки є туристичне підприємництво, або сільський туризм. У 

процесі задоволення потреб споживачів у відпочинку на селі цей вид 

діяльності збільшує додану вартість продукції агропромислового 

комплексу, виступає джерелом додаткових доходів та забезпечує 

економічну активність місцевого населення [1]. 

У вітчизняній теорії і практиці використовуються різні дефініції – 

«сільський», «сільський зелений туризм», «агротуризм», «екотуризм» 

та ін. Наше трактування сільського туризму як об’єднуючого поняття 

у відношенні до названих одиничних випадків, яке передбачає 

здійснення всіх видів туристичної діяльності у сільській місцевості 
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(середовищі), тісно пов’язане з сільськогосподарською діяльністю та 

побутом і використовує спадщину села. 

З підприємницької точки зору, сільський туризм слід розглядати 

як самостійну, систематичну, ризикову господарську діяльність щодо 

надання у сільській місцевості комплексу основних (послуги 

розміщення, харчування) та супутніх (сільськогосподарські роботи, 

риболовля, прогулянки на конях, участь у святах, продаж народних 

промислів тощо) послуг туристам з метою отримання економічного, 

соціального або іншого ефекту [1].  

Як вид економічної діяльності сільський туризм виступає 

функцією незалежних змінних (попиту, пропозиції, ціни), внутрішніх 

та зовнішніх факторів, а також фактору часу. Всі ці елементи 

знаходяться у взаємодії та взаємовпливах, що уможливлює 

розглядати їх як систему. Група факторів локалізації сільського 

туризму визначає фактичну туристсько-рекреаційну придатність 

певної сільської місцевості. Фактори вибірковості характеризують 

потреби споживачів сільського туризму: від них залежить хто, коли, 

як довго і яким чином буде відпочивати. До факторів реалізації 

належать соціально-економічні (рівень та структура доходів і витрат 

населення, тривалість вільного часу, рівень освіти, культури), 

матеріально-технічні (наявність та стан засобів розміщення, 

транспортних мереж, закладів торгівлі і харчування), політичні, 

екологічні та інші умови [1]. 

Таким чином, системний вплив сільського туризму на економіку 

сільських територій відбувається через економічний, соціальний, 

етнокультурний, особистісний, екологічний ефекти та зв’язки з 

суб’єктами інших видів економічної діяльності. В результаті цих 

впливів утворюється синергія сільського туризму, що забезпечує 

багатофункціональний (диверсифікований) сільський розвиток. 

Література: 
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