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АГРОТУРИЗМ – ШЛЯХ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ ПІДСОБНИХ 
ГОСПОДАРСТВ 

 

Туризм відіграє одну з головних ролей у світовій економіці, забезпечуючи 

десяту частину світового валового національного продукту. Ця галузь 

економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане найбільш 

важливим її сектором. В останні роки туризм став одним з найприбутковіших 

видів бізнесу в світі (рис.1). Україна в світовому рейтингу туристичних 

прибуттів посідає стабільно 14 місце, маючи значний потенціал до розвитку. 

З початку 80-х років нашого століття з'явилися зрушення в пріоритетах 

мандрівників, що змушує говорити про феномен так званого агротуризму, 

особливого сектора туристської області, який, за деякими оцінками, вже 

охоплює більше 10% туристичного ринку. Синонімами терміну «агротуризм» є 

«м’який», «зелений», «екологічний» туризм. Відповідно до визначення Й. 

Криппендорфа, головна мета нової політики туризму, спочатку названого цим 

автором «тихим» чи «спокійним» туризмом, полягає в тому, щоб 

«забезпечувати фізичний і духовний відпочинок можливо більшому числу 

людей в безпосередньому контакті з ландшафтом у сільських формах поселень 

з урахуванням довгострокових інтересів місцевих жителів». 
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Рис.1. Фінансові надходження від туристичної діяльності країн-лідерів [1] 

У визначенні використовуваному П. Хасслахером, названі чотири 

«стратегічних» компонента, наявність і взаємодія яких характеризує м'який 

туризм: «нетехнізованний туризм, самостійний регіональний розвиток, 

соціальна відповідальність, культурна відповідальність». За Хасслахером, 

м'який туризм не може розвиватися у всіх туристських регіонах. В Україні 

найбільшого розповсюдження набув в Карпатському регіоні (табл.1, рис.2). 

Таблиця 1 – Порівняння кількості готелей та сільських садиб «зеленого» 

туризму у Івано-Франківській області [2] 

№ 
п.п. 

 Район Кількість 
готелів 

Кількість 
садиб 

1 Верховинський район 10 147 
2 Долинський район 23 13 
3 м. Івано-Франківськ 41 0 
4 Коломийський район 23 12 
5 Косівський район 18 80 
6 Надвірнянський район 13 23 
7 Рожнятівський район 6 7 
8 Тисменицький район 13 2 
9 Яремченська міська рада 174 575 
10 Болехівська міська рада Богородчанський, Городенківський, 

Снятинський Тлумацький, Рогатинський, Галицький та Калуський 
райони 

44 10 
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Отже, в Україні агротуризм повинен розвиватись як кількісно помірний 

туризм, який завдяки дистанційній інтеграції створює для місцевих жителів 

економічні вигоди і забезпечує взаєморозуміння між гостями та місцевими 

жителями, а також не завдає шкоди ні ландшафту, ні місцевості в 

соціокультурному середовищі. Можна виділити п'ять критеріїв, яким повинен 

відповідати агротуризм: 1) бути зверненим до природи і заснованим на 

використанні переважно природних ресурсів; 2) не завдавати шкоди або 

мінімізувати збиток середовищу нашого проживання, тобто екологічно 

стійким; 3) націленим на екологічну освіту і просвіту, на формування відносин 

рівноправного партнерства з природою; 4) дбати про збереження місцевої 

соціокультурної сфери; 5) економічно ефективним та таким, який забезпечує 

сталий розвиток тих районів, де він здійснюється. 

 
Рис.2 – Розміщення туристів Франківщини за результатами опитування [2] 

Агротуризм добре розвинений в Іспанії, Чехії, Італії, Франції. Різновидами 

його е відпочинок у сільській місцевості, де туристи деякий час ведуть 

сільський спосіб життя, знайомляться з місцевою культурою і місцевими 

звичаями, а також беруть участь у традиційних сільських роботах або 

поєднують роботи з відпочинком, коли в обмін на участь у сільгоспроботах 

турист отримує житло та харчування, без платежів грошей між двома 

сторонами. На фермах також надається можливість ознайомитися з 

екологічним господарством і вирощуванням біопродуктів. Такий тип взаємодії 

власників особистих підсобних господарств і туристів організовується в 

багатьох країнах світу через програму WWOOF й поки нерозвинений в Україні. 

Нині в Україні понад 15 млн. людей живе в селах. Серед працездатного 
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населення сільської місцевості майже 3 млн. осіб зайнято в особистих 

приватних господарствах. Близько 1 млн. осіб на селі взагалі ніде не зайнято, не 

навчається і лише десята частина з них зареєстрована в службі зайнятості як 

безробітні. Крім того, понад 30 % сільських пенсіонерів за станом здоров'я і 

особистим бажанням могли б обслуговувати туристів і відпочиваючих. 

Обмежує розвиток сільського зеленого туризму в Україні низький рівень 

облаштування сільських садиб. Із загального житлового фонду сіл приватного 

сектору уже нині можна використати з метою розселення туристів і 

відпочиваючих до 30 % будинків належного санітарного стану. Ще 10 % — за 

мінімального ремонту та облаштування як самими жильцями, так і 

туристичними фірмами. 
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