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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

7 грудня 2020 рік 

 

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Європейська 60-А, 5 поверх, Конференц-

зал 

 

09.00 – 09.30 
Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 

конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття та пленарне засідання 

10.00 – 13.00 Секційні засідання 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 

14.00 – 17.00 Продовження роботи секційних засідань 

17.00 – 17.30 Пленарне засідання, закриття конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

Доповідь на секційному засіданні – 4 хвилин. 

Для запитань – до 3 хвилин. 
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ДОПОВІДЬ 

ОСОБЛИВОСТІ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ 

СФЕРИ ІНДУСТРІЇ ВІДПОЧИНКУ 

 

Туристична діяльність це високодохідна галузь, яка поєднується 

практично з усіма сферами економіки, прямо чи опосередковано здійснює 

вплив на кожну із них. Саме тому питання оцінки економічної ефективності 

туристичної діяльності є дуже важливим, оскільки стан розвитку туризму в 

країні буде характеризувати стан її економіки загалом.  

Завдяки туризму багато країн, навіть із менш привабливими в порівнянні 

з Україною умовами, зуміли суттєво підвищити рівень економічного розвитку. 

Наша держава, маючи надзвичайно високий природний, історичний, 

культурний потенціал, беззаперечно могла би стати лідером туристичного 

бізнесу, але наявність ресурсів ще не є гарантією успішного розвитку. Великого 

значення в цій ситуації набуває регулювання процесу ефективності розвитку 

туристичної галузі. [1] 
Таблиця 1 

Відмінні риси продукту сільського зеленого туризму 

Джерело: сформовано на основі [1] 

Економічну ефективність сільського туризму можна розглядати на 

національному (регіональному) рівні, на рівні конкретного господарства та на 

рівні суспільства. Економічна ефективність передбачає отримання ефекту в 

масштабах держави. Оскільки в Україні більшого розвитку набув виїзний 109 

міжнародний туризм, що супроводжується вивезенням валюти за кордон, то 

така ситуація справляє негативний вплив на економіку. 

 

Продукт сільського зеленого туризму Туристичний продукт загальний 

Обслуговування здійснює господар чи 

члени його родини. 

Обслуговування здійснюється найманими 

працівниками 

Відсутність обов’язкової освіти у 

господарів 

Наявність відповідної освіти персоналу 

Сторонні особи залучаються на 

безоплатній основі 

Сторонні особи залучаються на платній 

основі 

Споживання відбувається в межах 

особистого селянського господарства з 

використанням його житлового фонду 

Споживання відбувається в публічних 

закладах 

Прямий контакт господаря та гостей Відсутність прямих контактів 

Можливість відмови у наданні послуги, 

вибір форм, способів та обсягу оплати 

наданих послуг 

Такої можливості не існує 



 

Відмітимо фактори, що впливають на погіршення можливостей розвитку 

зеленого туризму: [2] 

− низький рівень розвитку туристичної інфраструктури в сільській 

місцевості; 

 − незнання власниками туристичних садиб іноземних мов; 

 − недостатній рівень кадрового, рекламного та інформаційного 

забезпечення; 

 − нерозвинена система просування турпродуктів на внутрішньому і 

зовнішньому туристичних ринках; 

 − незначний обсяг інвестицій в туристичну галузь; 

 − недостатній рівень державної підтримки; 

 − відсутність досвіду підприємницької діяльності у сфері сільського 

зеленого туризму; 

 − нестача початкового капіталу; 

 − відсутність галузевої статистики, що забезпечує інформаційну та 

управлінську підтримку розвитку індустрії туризму; 

 − посилення природних катаклізмів внаслідок зменшення лісистості, 

деградації ґрунтів, забруднення водних об’єктів. 

Як наслідок, формується комплекс  проблем, що заважають ефективному 

розвитку зеленого туризму: [3] 

– економічна і політична нестабільність в державі; 

 − недосконалість нормативно-правової бази, що регулює туристичну 

галузь; 

 − погіршення екологічної ситуації; 

 − зниження попиту платоспроможного населення внаслідок скорочення 

прибутковості основних галузей економіки; 

 − втрата туристичного ринку через низький рівень сервісу на селі; 

 − відсутність механізму раціонального та екологічно збалансованого 

використання природного та історикокультурного потенціалу для потреб 

сільського туризму; 

 − високий темп розвитку конкуруючих країн сусідів. 

На практиці в Україні зелений туризм чистого типу зустрічається 

нечасто, оскільки для цього виду характерна сезонність і забезпечити 

рівномірну завантаженість садиби протягом року буде дуже важко. Саме тому 

господарі на період найнижчої завантаженості диверсифікують свою діяльність 

іншими видами робіт. Це може бути виробництво сувенірів, предметів 

народного побуту, або будь-яка інша діяльність, яка зможе компенсувати 

втрати через відсутність туристів. Для зайняття туристичною діяльністю за 

«чистим типом» необхідною умовою має стати розташування будинку близько 

шляхів чи екологічних стежин. Такі будинки на Заході виконують роль міні-

готелів. 
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