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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, 

старший викладач кафедри права ВНАУ 

«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У ЗЕЛЕНОМУ 

ТУРИЗМІ» 

Дзісь Віктор Григорович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

Дячинська Олена Миколаївна, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 
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Секція 3. Науково-освітні аспекти сприяння розвитку туризму  

Табенська О.І. «Сучасні аспекти розвитку  туризму на Вінниччині» 

  Історично в Україні залишилися не найкращі спадщини для  того, щоб 

успішно модернізуватися, – східно-християнської традиції, Російської імперії 

та комунізму. Та українська незалежність витворила шанси на подолання 

історії. Зокрема поєднання деякої (відносної) демократії та послідовних років 

економічного зростання дали можливість сформуватися в Україні 

середньому класові та молодому поколінню, яке має набір цінностей 

відкритого суспільства. Якщо ця тенденція збережеться, то за 20-25 років 

країна досягне стану відкритого доступу і тоді увімкнеться механізм сталого 

розвитку. 

Це передбачає зміну способу думання про саму країну. Потрібно вміти 

відокремити першорядні завдання від другорядних, а саме: те, про що 

потрібно думати, від того, про що можна думати. У випадку України це, 

зосібна, означає перенесення наголосу з ідентичностей на цінності.  

Тому програма цивілізаційного стрибка, крім доконечного плану 

економічних реформ, має охоплювати гуманітарний  вимір – тобто як і в 

якому напрямі реформувати освіту та культуру,  трансформувати українську 

науку, розбудовувати незалежні засоби інформації, змінювати уявлення про 

своє минуле і про своє місце в сучасному світі, –  все те, що працює на зміну 

ціннісної основи суспільства [Грицак 2014, с. 98-101].  

Процес самооновлення має відбуватися збалансовано й охоплювати 

чотири виміри нашої натури: тілесний, духовний, розумовий і соціальний / 

емоційний. Досвід свідчить, що це актуально не лише для індивідів, але й для 

організацій. В організаціях тілесний вимір виражається в термінах  

фінансових. Розумовий (психологічний)  вимір пов'язаний із визнанням, 



розвитком і застосуванням таланту. Соціальний / емоційний вимір – це 

людські стосунки, ставлення до людей. А духовний вимір має стосунок до 

пошуку сенсу існування: це шлях до мети, внесення своїх зусиль й 

організаційна цілісність.   

Для того, щоб організація, так само як індивід, була ефективною, 

потрібно мудро й збалансовано розвивати й оновлювати всі чотири виміри. 

Кожен вимір, який буде занедбано, створюватиме негативне силове поле 

опору, яке відштовхуватиме ефективність і зростання. Організації ж та 

індивіди, які визнають кожен із чотирьох вимірів у своїй програмній заяві, 

забезпечать потужну основу для збалансованого оновлення [Кові  2014, с. 

322-323].  

Наші будинки, села і міста розміщені на території країни. Крім того, 

територія традиційно  була головним джерелом живлення для людей і навіть 

сьогодні продукти й природні ресурси країни мають велике значення і 

становлять вирішальний компонент багатства нації. А перетворена  на 

краєвид, територія набуває зовсім іншого значення для тих, хто належить до 

неї, тих, хто здатний вирізняти конкретні місця, де відбувалися пам’ятні 

битви та події, і визначати  конкретні пам’ятки і святині, які конституюють 

окремий характер нації.  

Люди зрештою дійшли думки, що краєвид утілює традиції, історії та 

культуру нації, яку вони поділяють разом із предками. Краєвид це ще й 

джерело краси, піднесення та експлуатації. Він  перетворився на символ 

нації, що втілює традиції, ідеї, сподівання і почуття, окремі з яких 

пробуджують сильне чуття належності до нації [Гібернау 2012, с.  33-36].  

        Існують специфічні риси, якими повинен володіти  агротуристичний 

регіон, для успішного розвитку  сільського туризму. Ці риси, зазвичай, 

протилежні реаліям, у яких проживають відпочивальники (рис. 1.).   

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Специфічні риси агротуристичного регіону  

*Джерело: сформовано автором  за даними  [5, с. 8-9]. 

 

Поняття “сільський туризм“ близьке за змістом проведення дозвілля до 

поняття “екологічний  туризм“. Екологічний туризм (екотуризм) – це 

пізнавальний і  відпочинковий вид туризму, зосереджений на природних 

(мало змінених людиною) територіях, який передбачає заняття різними 

формами активної рекреації у природних ландшафтах без заподіяння шкоди 

навколишньому середовищу. 

Синонімами поняття  “екотуризм“  є зелений та природничий туризм. На 

сучасному етапі екотуризм найдинамічніше розвивається на територіях, що 

мають природничу цінність (національні та ландшафтні парки). Екотуризм 

спрямований на  охорону природного та культурного середовища регіонів, 

які відвідуються туристами. Він передбачає, що учасники цих подорожей – 

люди з високою екологічною свідомістю.  

Однак, сільський туризм (а також агротуризм) і екотуризм відрізняються 

основними цілями використання. Сільський туризм – це вид проведення 
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вільного часу у формі стаціонарного відпочинку з можливістю недалеких 

радіальних виїздів і походів.  

Натомість екотуризм – це вид проведення вільного часу у формі 

невпинного руху, відкриття дикої природи, маршрутного ознайомлення з 

природними й історичними атракціями території, похідного пізнання 

традицій і місцевої культури [5, с. 8-9].  

Екотуризм це єдиний напрямок в індустрії туризму, який зацікавлений у 

збереженні свого головного ресурсу – природного середовища або його 

окремих компонентів (пам’яток природи, певних видів тварин чи рослин і 

т.д.). Екотуризм є одним з найбільш швидкозростаючих секторів індустрії 

туризму. Стійкість в туризмі – позитивний  загальний баланс екологічних, 

соціально-культурних та економічних впливів туризму, а також позитивний 

вплив відвідувачів один на одного.  

Отже, відмінні риси екотуризму полягають у тому, що він створює і 

задовольняє бажання людини спілкуватися з природою, запобігає негативний 

вплив на екологію, культуру, естетику, і змушує туристичний потенціал 

служити на благо природи  і соціально-економічного розвитку.  

          Сучасна мережа природних заповідників України сформувалась 

внаслідок праці багатьох поколінь природоохоронців і відіграє важливу роль 

у вирішенні проблем збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, 

підтримці екологічної рівноваги у природі, формуванні світоглядних 

орієнтирів людини, спільнот, суспільства.   Всього у світі створено більш як 

11 тис. заповідних територій, що мають статус заповідника чи національного 

парку.   

Крім цього, розвиток екотуризму сприяє підвищенню еколого-

освітнього і загальнокультурного рівня як відвідувачів, так і місцевих 

жителів. За умови відповідної організації, до екотуризму можна віднести 

досить широкий спектр діяльності (рис. 2.). 

 

 

 



 

 

 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Спектр діяльності екотуризму  

*Джерело: сформовано автором  за даними  [Петрук 2016, с. 8-9]. 

 

 

           В Україні діє 645 територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного 

значення: 19 природних і 4 біосферних заповідники, 48 національних 

природних парків, 309 заказників, 132 пам'ятки природи, 18 ботанічних садів, 

7 зоологічних парків, 19 дендрологічних парків, 89 парків-пам'яток садово-

паркового мистецтва. Їх загальна площа становить 2144,49 тис. га (в межах 

території України), або 54,7% від усієї фактичної площі ПЗФ і 3,55% від 

площі  України. Кількість територій і об’єктів ПЗФ місцевого значення 

становить 7456 одиниць площею 1,8 млн. гектарів.       

Під охороною держави знаходиться 424 території та об'єкти природно-

заповідного фонду. Серед них – один національний природний парк та три 

регіональні ландшафтні парки:  – національний природний парк 
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"Кармелюкове Поділля"; – РЛП "Дністер"; – РЛП "Немирівське Побужж’я"; – 

РЛП "Середнє Побужжя". 

           Необхідно зазначити, що вже традиційно в Національному науковому 

парку  “Кармелюкове Поділля“ в  червні місяці відбувається  Міжнародний 

молодіжний форум  “Південне Поділля – перлина України“.   Впродовж 

чотирьох днів більше восьми десятків осіб з Вінниччини, Черкащини та 

Молдови мають можливість брати участь в різноманітних змаганнях, 

конкурсах, розважальних програмах, обмінюватись досвідом та 

насолоджуватися спілкуванням з природою.    

 Учасниками Форуму стали 10 команд: “Оптимісти“ – Уманський 

державний педагогічний університет, “Мандри“– Вінницький національний 

аграрний університет, “Аква-Віта“ – Тульчинський військово-спортивний 

ліцей, “Еко-сіті“ –  Флоринська школа, Бершадський район, “Богданові 

нащадки“ – Богданівська школа, Тульчинський район, “Громадяни світу“– 

Цибулівська школа, “Шалені кажани“ – Новоободівська школа 

Тростянецького району, “Еко-школа“ – Поповогребельська школа,  “Сокіл“ – 

Стратіївський НВК Чечельницький район,  “Комета“ – м. Шалданешти, 

Республіка Молдова.   

  Місцем проведення, вже традиційно, стало урочище “Вишенька“. 

Проживали учасники у наметовому містечку. Навкруги мальовничі пейзажі з 

пагорбами,  ліском. В цілому, все сприяло тому, щоб учасники 

насолоджуватися природою, надзвичайно чистим повітрям, віддаленістю від 

міста та неймовірно чудовими сходами сонця [“Кармелюкове Поділля“ 2018].  

        Туристичний маршрут “Вишенька“ у ННП “Кармелюкове Поділля“ 

відображений на  (рис. 3.). 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3..  Туристичний маршрут “ Вишенька“  Національного наукового 

парку “ Кармелюкове Поділля“  

*Джерело: сформовано автором  за даними  [“Кармелюкове Поділля“ 2018]. 

           

         Керівництво та співробітники ННП “Кармелюкове Поділля“ якісно 

удосконалюють діяльність наукового парку. Активно продовжується 

співпраця з представниками Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних 

ресурсів Вінницької ОДА, Департаментом міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОДА, Чечельницькою районною 

державною адміністрацією, Чечельницькою районною радою, туристичною 

фірмою «Сevied» (Франція, м. Леон), в рамках розвитку сільського зеленого 

туризму,  туристичною фірмою «Акорд» (Україна, м. Львів), навчальними 

закладами. 

Важливою для дослідження розвитку сільського зеленого туризму є 

діяльність  Громадських організацій  “Наше Поділля” та  Центру розвитку 
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“Пангея Ультіма”, які досить успішно функціонують у місті  Вінниці. 

Необхідно зазначити, що “Image Mapping” це проєкт з побудови 

міжкультурного діалогу, оновлення та зображення краси сільських громад. 

Він сприяє міжнародному міжособистому обміну на селі,  розвиває 

неформальне навчання, активує населення під час акцій в громадах, 

досліджує місцевий культурний спадок та популяризує його для збільшення 

ймовірності в'їзного сільського туризму. 

        У березні  2017 року відбулася важлива подія для жителів села Стіна 

Томашпільського району Вінницької області, в межах інноваційного проєкту 

за підтримки Корпусу Миру США був відкритий "Еко-центр у Стіні" 

співробітниками, волонтерами Громадських організацій  “Наше Поділля” та  

Центру розвитку “Пангея Ультіма”.  

       Мешканці села Стіна пропонують туристам: екскурсію “Історичними 

стежками Стіни”; ознайомлення з “Живою картиною”;  з культурним 

надбанням українців у Краєзнавчому музеї;  з особливостями діяльності, 

місією “Еко-центра у Стіні”; відвідати штольні та  досліджувати лікарські 

рослини на луках та  вздовж річки [8, с. 1-6]. 

        Необхідно зазначити, що Комплекс Миколаївської церкви разом зі 

старовинним кладовищем також знаходиться у селі Стіна Вінницької області. 

Розташований він на Замковій горі, яка нагадує стіну або вал.  Поселення у 

цій місцевості називалося Стіною через те, що стрімкі схили річкової долини 

в околицях міста нагадували круті стіни.  

       Варто зазначити, що 12 кілометрів вздовж річки Русава, гірські краєвиди, 

ліси та багато різної рослинності – саме такою виглядає Стіна, яку ще 

називають “Маленькими Карпатами”. На околиці  є заповідник місцевого 

значення “Сонна поляна”, де щороку навесні  розквітає рідкісна рослина сон-

трава. Також дана місцевість  є відомим центром вишивання на східному 

Поділлі. Чорний та червоний колір займали особливе місце у стінянській 

вишивці. Протягом тривалого періоду значна кількість місцевих мешканців 



виготовляли   яскраві килими. Місцева громада підтримала пропозиції 

волонтерів і створила власну марку «VERETA» [9, с. 1-6]. 

       Основою життєдіяльності будь-якого суспільства є безпечне природне 

навколишнє середовище, що залишається не лише запорукою добробуту та 

якості життя, але й гарантією подальшого розвитку людської цивілізації. 

       Поступове усвідомлення людством нових загроз (високий ступінь 

зосередженості шкідливих виробництв; високий рівень ресурсо- та 

енергоспоживання; відсутність сучасних екологічних технологій; повільна, 

але неминуча деградація генофонду населення примушують суспільство 

шукати нові підходи до соціально-економічного розвитку регіонів та 

природокористування  [10, с. 192-201].  

       Тож, створення кластерів у сфері сільського зеленого туризму є одним із 

найважливіших методів інноваційного розвитку туристичної галузі, методом 

об’єднання традиційних і нових форм організації сільського зеленого 

туризму та методом раціонального використання природного потенціалу 

регіону.  

       Проєктна модель взаємовідносин у туристично-рекреаційному кластері  

“Вінниччина“  відображена на  (рис. 2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 2.   Проєктна модель взаємовідносин в туристично-рекреаційному 

кластері  “Вінниччина“ 

  *Джерело: розроблено автором 
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 Кластер сільського зеленого туризму можна визначити, як 

сконцентровану на певній території групу взаємопов’язаних підприємств, 

установ та організацій сфери туризму та гостинності (туроператори, 

туристичні агенти, засоби розміщення, харчування) та інших пов’язаних із 

нею галузей (транспорту і зв’язку, торгівлі та ін.), місцевих органів влади та 

громадських об’єднань, що взаємодіють [11, с. 1-6].    

ВИСНОВКИ 

Отже, за допомогою кластерної форми організації підприємства можна 

удосконалити механізм управління, спеціалізацію, кооперацію, раціонально 

використовувати територіальний поділ та ресурси.  

Також кластерний механізм покращує рівень життя населення, підвищує 

конкурентоспроможність бізнесу, розташованого на певній території, 

підтримує ефективний бізнес-клімат та забезпечує перехід до комплексного 

використання потенціалу всієї держави. 

  Регіон має також значні туристично-рекреаційні можливості, 

використання яких може бути покращено шляхом формування кластерів 

сільського зеленого туризму, виробництва народних промислів. 

 Необхідно продовжувати  дослідження переваг створення інноваційної 

кластерної моделі для  розвитку регіонів на основі синергійного ефекту.   
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