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    Генеральна асамблея Організації 

Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила 

проголосити 2017 рік 

Міжнародним роком сталого 

туризму в інтересах розвитку. У 

резолюції, прийнятій 4 грудня 

2015р., визнається «важливість 

міжнародного туризму, і зокрема 

проголошення міжнародного року 

стійкого туризму в інтересах 

розвитку, для поліпшення взаєморозуміння між народами в усьому 

світі, поширення знань про багаті спадщини різних цивілізацій і 

забезпечення дбайливого ставлення до історичних цінностей 

різних культур і зміцнення тим самим миру в усьому світі».   
«Проголошення Організацією Об'єднаних Націй 2017 року 

Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку надає 

унікальну можливість для розширення вкладу сектора туризму в 

рамках трьох компонентів стійкості - економічного, соціального та 

екологічного, при одночасному підвищенні інформованості про 

справжні масштаби сектора, який часто недооцінюється», – сказав 

Генеральний секретар ЮНВТО Талеб Ріфаї. 

    Рішення проголосити 2017 Міжнародним роком сталого туризму в 

інтересах розвитку було затверджено в особливо важливий момент, 

коли міжнародне співтовариство приймає новий порядок денний в 

галузі розвитку до 2030 року та цілі сталого розвитку, затверджені 

Генеральною асамблеєю ООН у вересні минулого року. Туризм 

включений у вигляді завдань: сприяння неухильного, всеохватного і 

стійкого економічного зростання, повної і продуктивної зайнятості та 

гідної роботи для всіх; забезпечення раціональних моделей 

споживання і виробництва та збереження і раціональне використання 

океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку. 

Що ж таке зелений туризм? 

   Зелений туризм (ще називають – сільський туризм або 

екологічний туризм) є діяльністю, яка проходить в контакті з 

природою, життям в таборі або маленьких селищах. Вона пов'язана з 

проживанням в сільській місцевості, сільськогосподарською 

роботою, знайомством з життям невеликих селищ, пішими 

екскурсіями по мальовничий місцевості, вивченням флори і фауни, 

заняттям спортом, організацією курсів національної кухні. 
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Проживання – в заміських будинках, в яких проживають і самі 

місцеві жителі.  

 

 

 

    Не дивлячись на те, що сільський туризм – нове явище, історія його 

розвитку як виду туризму почалася в Західній Європі в 60-х і 70-х 

роках минулого століття. На початку 50-х років минулого століття в 

північно-східному регіоні Франції – Ельзасі у фермерів справи пішли 

зовсім туго. Неврожаї та несприятлива економічна ситуація багатьох 

зробили банкрутами. Селяни кидали свої будинки і перебиралися в 

міста. Щоб зупинити вимирання сільських районів, французький уряд 

підтримав ідею організації на фермах умов для відпочинку туристів. 

Процес пішов, і вже в 70-і сільський туризм у Франції став 

звичайною справою, хоча за її межами поширення тоді не отримав. 

На початку 80-х років з'явилися туристичні маршрути в 

важкодоступні райони Коста-Ріки, Еквадору та Непалу. На основі 

першого досвіду мешканцями цих регіонів були сформовані основні 

принципи зеленого туризму, і незабаром завдяки красивим пейзажам 

там стали водитися гроші. Виявилося, щоб не порушити крихку 

рівновагу дикої природи, потрібно було зводити до мінімуму вплив 

туристів на навколишнє середовище і поважати місцеві культурні 

традиції. Ну і, звичайно ж, підтримувати грошима місцеве населення. 

Два основних напрямки – тихо відпочити в сільській хатинці або 

хоробро пробиратися крізь хащі, стали основою для нинішнього 

зеленого туризму.  

   Незабаром прийшло розуміння того, що зелений туризм з 

«коротких штанців» виріс, і в 1992 р в ЄС стали цілеспрямовано 

виділятися гроші на розвиток сільського туризму, зокрема на 

будівництво доріг. 
 

 
 

 

 

 

 

    Італія, Іспанія, Франція, Греція – сьогодні вони основні законодавці 

мод в сегменті світового агротуризму. Агротуризм в цих країнах 

існує не одне десятиліття. За цей час тут зуміли розвинути величезну 

мережу приватних сільських готелів, створити тисячі різних 

туристичних атракціонів, розробити сотні маршрутів. 

Сільський туризм в Європі: вчора, сьогодні, завтра 

Коли зелений туризм був ще зовсім «зеленим» 
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    Агротуризм об'єднує відразу кілька видів подорожей: 

– екотуризм                       – сільський туризм 

– етнотуризм                     – кулінарний туризм 

– геотуризм                       – заміський відпочинок 

    Сільський туризм – один з найбільш перспективних видів 

туризму, що має позитивний вплив на сталий розвиток території та 

отримання економічної вигоди.  

    На сьогоднішній день склалися кілька національних європейських 

моделей організації сільського туризму: британська, французька, 

німецька, італійська, чеська, іспанська, польська та латвійська 

модель. 

   Розвиток туризму в сільських регіонах – це інструмент 

перерозподільної моделі для скорочення розриву між найбільш 

відсталими сільськими районами та іншими галузями економіки.  

Ця модель передбачає наступні положення: 

– сільські райони розглядаються переважно як райони 

слаборозвинені, що структурно відстають від розвитку міських 

районів в силу несприятливих природних і соціально-

економічних чинників;  

– потреба розвитку, застосовувана в цій моделі, вимагає 

диверсифікації доходів сільськогосподарських підприємств, 

оскільки сільське господарство є основною галуззю 

виробництва в цих районах. 

    У той же час модель визнає, що сільське господарство не може 

бути єдиним важелем, за допомогою якого можна подолати розрив 

між цими районами і решті економікою. Беручи до уваги той факт, 

що на 56% жителів Європейського Союзу проживають в сільській 

місцевості, що складає 91% території, необхідно звернути увагу на 

збалансування рівня розвитку урбаністичних і сільських територій.   

Під сільською місцевістю тут прийнято розуміти територію з 

населенням не більше 5000 і з щільністю не більше 300 осіб на 1 км. 

 

 

 
 

Сільський туризм в Австрії. 

   Яскравим прикладом того, як навіть країна зі стабільною 

туристичною інфраструктурою може розвивати і сільський туризм, 

стала Австрія. Навіть її знамениті на весь світ гірськолижні курорти 

Сільський туризм - це громадська дипломатія. 
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змушені ділитися прибутком від туризму з простими селянами, які 

готові запропонувати гостям більш доступний за ціною, але при 

цьому дуже насичений, цікавий і корисний для здоров'я відпочинок.  

   Австрія може вважатися одним 

з родоначальників руху 

агротуризму в Європі. Тому 

сприяли розвинути сільське 

господарство і мальовничі 

альпійські пейзажі з крихітними 

чепурними селами. В даний час в 

Австрії близько 10% ферм 

пропонують поряд зі звичайними 

видами сільськогосподарської 

діяльності та послуги агротуризму. Австрія протягом декількох 

десятків років підтримувала розвиток агротуризму. Вважається, що 

традиції приймати у себе туристів на фермах Австрії мають більш 

ніж вікову історію. Розвивати ж агротуризм в його нинішньому 

вигляді в Австрії почали в 1964 році. Таким чином, сьогодні Австрія 

має можливість запропонувати останні туристичні рішення в галузі 

сільського відпочинку: від екскурсій в садибу фермера-еколога Зеппа 

Хольцера до відпочинку на гірськолижній фермі, де можна навчитися 

одночасно азам гірськолижної підготовки, вмінню збивати масло і 

співати йодлем. В цілому в країні налічується понад 3400 

господарств, що пропонують послуги агротуризму.  

    Агротуризм в Австрії дозволяє сьогодні організувати по- 

справжньому повноцінний відпочинок. Головним тут виступає 

організація «Urlaub am Bauernhof», назву якої можна перекласти як 

«Відпочинок в садибі». На сьогодні ця організація об'єднує 2800 

ферм в 8 землях Австрії. Садиби в регіонах Тіролю, Штирії або 

Карінтії розташовані в унікально чистій гірській атмосфері. У 

рекламних проспектах «бауернхофов» можна зустріти такі приманки 

для туристів: «На висоті 1000 метрів єдиним шумом, який буде 

супроводжувати літні ночі в гірських районах, буде лише звук 

гірського водоспаду». Знаючи педантичних австрійців, можна не 

сумніватися, що так воно і є.  

Супутній відпочинок. Для агротуризму в Австрії це означає гірські 

лижі, трекінг, верхову їзду, альпінізм, парапланеризм, спостереження 

за птахами, польоти на повітряних кулях і багато іншого. З тих пір, як 

власники ферм стали активно розширювати свій перелік туристичних 
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послуг, агротуризм в Австрії далеко ступив за встановлені одного 

разу рамки тихого сільського часу. 

Сьогодні агротуризм в Австрії має кілька напрямків. Серед них – 

екологічний відпочинок, дитячий відпочинок, відпочинок для людей 

з обмеженими можливостями, відпочинок на виноградниках, 

відпочинок на кінних фермах. На хвилі популярності здорового 

харчування в Австрії також з'явилися десятки ферм, які пропонують 

відпочинок в Австрії в форматі «турбота про здоров'я і здорове 

харчування», де всі продукти вирощені з дотриманням всіх 

екологічних стандартів. 

Сільський туризм у Польщі. 

      Польща – один з лідерів в 

регіоні ЦСЄ за таким сектором 

туризму, як сільський туризм. 

Оренда будинків під 

Варшавою, сільські котеджі в 

Польщі на Балтиці, 

апартаменти на фермах біля 

підніжжя Польських Татр – 

об'єкти сільського туризму можна зустріти в кожному польському 

воєводстві. 

   Польща – країна аграрна. Тому не дивно, що сільський туризм в 

Польщі набув широкого поширення. Адже практично кожен третій 

поляк – фермер, а за кількістю ферм Польща стоїть на одному рівні з 

США. Активний розвиток сільського туризму в Польщі почався в 

кінці 90-х. Сьогодні поляки жартують, що туристу не обов'язково 

бути хоробрим, щоб випити склянку молока на фермі. Рівень 

контролю якості за послугами, які поляки пропонують туристам, що 

побажали відпочити в сільській глибинці, відповідає стандартам ЄС.       

На сьогоднішній день в Польщі налічується понад 50 різних 

агротуристичних асоціацій. Деякі з них розбиті на підгалузі - 

агротуризм на фермах, еко-туризм, кінний туризм і т.д. На 

сьогоднішній день в Польщі налічується близько 8000 

агротуристичних садиб.  

   Так що ж таке відпочинок в Польщі в форматі Сільського 

туризму? По-перше – це проживання. Цілий ряд ферм Польщі 

пропонують для туристів відразу кілька варіантів – від кімнати в 

традиційному польському сільському будинку до комфортабельних 

номерів в готелі або міні-готелі, побудованому на території ферми. 



8 
 

Другий показник – це рід діяльності. У Польщі є два ключових типу 

ферм - ті, які спеціалізуються виключно на агротуризм, і ті, які 

використовують агротуризм як джерело додаткового доходу. У 

першому випадку турист може розраховувати не тільки на 

проживання в сільській місцевості, а й на пізнавальні тури, навчання 

сільським навичкам, знайомство з фольклором, кухнею і традиціями 

краю. У другому випадку, екскурсії доведеться готувати самостійно, 

обідній стіл буде ситним, але без надмірностей, а постановочні 

фольклорні п'єси замінять сцени з реального життя польського села.  

   Серед регіонів Польщі, де можна знайти найбільш багатий вибір 

агротуристичних котеджів, ферм і резиденцій – Померанія, Мазури, 

Велікольское воєводство і Любуське Поозерье. У числі яскравих 

місць, які славляться своїми пейзажами і оригінальним побутом - 

гори Бескиди на південь від Кракова, околиці міст Зелена Гура і 

Познань. 

Сільський туризм в Білорусі 

   Агротуризм в Білорусі набирає 

обертів. Сільські садиби, які на 

початку 2000-х вважалися чимось 

унікальним і незвичайним, 

сьогодні є звичними об'єктами 

відпочинку в будь-якому куточку 

країни. 

   Завдяки агротуризму, історично 

склавшийся поділ Білорусі на 

пропольський захід і проросійський схід сьогодні виявляється 

розмитим. Під Вітебськом або Могилевом можна знайти садиби, 

легенди яких пов'язані зі шляхтою, а на заході, під Гродно і Брестом – 

маєтки з російською лазнею і млинцями. 

   По суті, відпочинок в садибах Білорусі дозволяє скласти про країну 

та її народ повне і неупереджене враження, «очищене» від 

політичного підґрунтя, набути досвід знайомства з нацією, 

працьовитою і селянською. 

   В Білорусі вибір житла в сфері агротуризму великий. Тут можна 

знайти просту сільську хату, власник якої плете кошики з лози та 

організовує байдаркові походи по Німану. Або озерні рибальські 

садиби у Браславських озер, на Нарочи і Свірі, з повним комплектом 

послуг, починаючи від снастей до велосипеда і снігоходів. Або 

триповерхові котеджі з білоруським колоритом, вишиванками, 
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національною кухнею, чавунним посудом, з анімацією від народних 

ансамблів і демонстрацією гончарних ремесел. 

   Білорусь – аграрна країна з багатими традиціями, в яких язичницькі 

обряди переплетені з християнськими обрядами. Цю національну 

особливість активно експлуатують домовласники, влаштовуючи для 

гостей обрядові свята на зразок «Калядавання» на Різдво чи 

купальських танців. 

   В агротуризмі в Білорусі є і своя вітрина. Це – музей сільського 

побуту «Дудутки», який був заснований в 1994 році Євгеном 

Будінасом. Правда, через підвищену популярність він втратив значну 

частину свого первинного шарму і став більшою мірою атракціоном, 

ніж музеєм. Проте, саме Дудутки вважаються зразком для розвитку 

білоруського агротуризму. 

   Мальовнича природа, білоруські традиції, грубувата і ситна 

національна кухня, яка, тим не менш, відмінно підходить до 

оточуючих пейзажів, привітність і гостинність білорусів – ось вони, 

причини «за» відпочинок в садибах Білорусі. Залишається 

переконатися самому. Як кажуть білоруси: «Вітаєм у 

хату!»http://www.datscha-booking.com/173/agro-belarus.html 

    Сільський туризм в Бельгії 
мало чим відрізняється в плані 

організації від країн-сусідів по 

Бенілюксу. Тут заміський 

відпочинок оформлений 

елегантно, просто, витончено і 

продумано. Безумовно, 

бельгійська специфіка при цьому 

присутня, що надає місцевим 

зразкам сільського відпочинку 

додатковий шарм. 

   У Бельгії можна знайти дійсно унікальні апартаменти і варіанти 

агротуризму на старовинних фермах. Частина з них просто служать 

готелями в сільській місцевості, частина є повноцінними агро-

атракціонами, де відірвані від землі городяни можуть знайти такі 

рідкісні, дивовижні навички, як доїння кіз або виготовлення сирів. 

   Відразу кілька організацій сьогодні відповідають за організацію 

сільського відпочинку в Бельгії. Почати можна з ECEAT – ця 

голландська агротуристичних асоціація не поскупилася і виставила в 

своїх списках кілька бельгійських агрогосподарств. 

http://www.datscha-booking.com/173/agro-belarus.html
http://www.datscha-booking.com/183/europa/bielgiia/1.html
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   Однак найбільш цінні відомості про агротуризм в Бельгії можна 

почерпнути на регіональних ресурсах. Фламандська Федерація 

Сільського туризму Фландрії – на її сайті з непростою назвою 

http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/ можна відшукати 

майже 300 пропозицій варіантів проживання в сільській Фландрії, 

ідеальним для сімейного відпочинку. Тут господарі із задоволенням 

дадуть юним гостям побавитися з поросям або проїхатися верхи. 

   Головна перешкода – як не дивно, мова. Дивно, але розташована в 

центрі Європи Бельгія не завжди готова відкрити свої двері туристам-

іноземцям. Сайт розрахований на голландську аудиторію – іншої 

мовної версії він не передбачає. 

   Зовсім інша справа – Валлонія. Тут удосталь представлено типово 

бельгійське ноу-хау агротуризму – маєтки «жит» (gites).   

Франкофонна область Бельгії пропонує своїм гостям повиті плющем 

старовинні садиби - щось середнє між замком і садибою. Велика 

кількість велодоріжок і неспішна пастораль Арденн дозволяють 

розчинитися в тихій і нескаламученій атмосфері бельгійського села. 

   Деякі сільські садиби, як наприклад Chambre René поблизу містечка 

Дюбуа (найменшого міста Європи за версією його жителів), можуть 

викликати напад гострого захоплення у шанувальників європейської 

естетики своїми бездоганно підстриженими газонами, а також 

інтер'єрами і екстер'єру, доведеними до досконалості простими 

бельгійськими селянами.  

   Сільський туризм у Болгарії – 

це котеджі на болгарських 

курортах Чорного Моря, 

фермерські будинки в околицях 

Велико Тирново, вілли біля 

підніжжя гірських вершин Пирин, 

Ріла і Родопи. Агротуризм в 

Болгарії – це проживання поруч з 

мальовничими пам'ятками країни, 

знайомство з культурою, побутом і кухнею Болгарії, повноцінний 

відпочинок в оточенні фруктових садів. 

   Число агротуристичних господарств в Болгарії починаючи з 2000 

року постійно збільшується. На сьогодні їх налічується понад 100. До 

них відносяться як традиційні сільські подвір'я Болгарії, так і сімейні 

готелі, котеджі, будинки і кемпінги, в тому числі і на території 

національних парків Болгарії. Завдяки різноманітності території, 

http://www.logereninvlaanderenvakantieland.be/
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агротуризм в Болгарії залишається популярним круглий рік. Влітку 

садиби і вілли приймають гостей у пляжів Варни і Албени, восени 

болгарські ферми запрошують туристів на свята збору врожаю і 

молодого вина в невеликі села на березі Дунаю та інших річок (Іскар, 

Огоріца, Янтра, Маріца), взимку - в гірські райони зимового 

відпочинку неподалік від курортів Банско і Пампорово, навесні – на 

знаменитий Фестиваль Роз в долині біля вершини Стара Планина. 

   Агротуризм в Болгарії розвинений повсюдно. Серед місць, де 

сьогодні пропонують в оренду будинки з болгарським колоритом - 

Балчик, Рибариця, Олена, а також знамениті приморські курорти 

Созопол і Несебр. Регіони виноробства, де крім болгарського 

колориту, традицій і фольклору туристу запропонують і відмінне 

болгарське вино – це міста Ловеч, Плевен, Ассеновград і Сухиндол. 

   Кухня Болгарії та її національні продукти – для агротуризму в цій 

країні кулінарія залишається одним з найбільш захоплюючих і 

апетитних способів познайомиться з болгарською побутовою 

культурою. Добруджа, Копрівштіца, Боженці - ці та інші села і 

містечка Болгарії запропонують скуштувати ароматний домашній 

хліб з пшениці, ароматний гірський мед і знаменитий болгарський 

йогурт. 

   Архітектурні традиції і неповторний вигляд болгарського 

сільського життя можна спостерігати в таких місцях, як Трявна, 

Батак, Чифліка, Апрільці. 

   Вартість проживання на агротуристичних садибах Болгарії 

варіюється в середніх межах 60-100 євро в тиждень. При цьому число 

офіційно ліцензованих агротуристичних господарств тут все ще 

незначне. Багато власників пропонують відпочинок в Болгарії на селі 

без ліцензії. 

   Угорщина – країна, де сільські 

традиції продовжують 

відігравати велику роль всупереч 

стрімким процесам урбанізації. 

Сільський туризм і відпочинок в 

агрооселях Угорщини дозволяє 

ознайомитися з національними 

традиціями і побутом. Дивно, але 

в Угорщині знайти унікальні 

варіанти еко-відпочинку можна практично усюди. Причому мова йде 

не про музеї побуту і не про спеціально «заточених під старовину» 
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новобудови, а про справжні історичні будинки, в яких люди ведуть 

господарство і приймають гостей. 

    Європа, якою вона була 60 років тому - так можна сьогодні сказати 

про сільську Угорщину. В угорських сільських садибах, відкритих 

туристам, запропонують все що завгодно втомленій від міської суєти 

душі. Домашня кухня за естрегомскими рецептами, верхова їзда по 

знаменитому природному заповіднику Пуста, воркшопи з 

приготування гуляшу і папрікашу, рибалка на Дунаї і Тисі, нічні 

доїння кіз і овець, денні хороводи з дегустаціями Токаю – ось лише 

мала дещиця тих радощів, яке готове подарувати туристу угорське 

село. 

   Тим, хто віддасть перевагу самостійній подорожі по Угорщині не 

буде особливих перешкод в складанні маршруту. Мало того, що 

практично в кожному з угорських міст є туристичний офіс, в якому 

присутній регіональний довідник по агротуризму. Тут ще й дорожня 

розмітка всіляко інформує про наявність в околицях вілли з 

виноградниками або туристичними фермами. 

   Кілька ресурсів на допомогу туристу: 

Один з них - www.fatosz.eu, сайт асоціації агротуризму Угорщини. 

Сайт має три версії, включаючи німецьку і англійську. У нього також 

є власний сервіс бронювання будинків і сільських апартаментів 

Угорщини. 

http://www.agroservice.hu/ – Це угорська компанія, яка організовує 

тури на органічні ферми Угорщини. Її сайт також не блищить 

простотою навігації. Однак саме тут можна знайти унікальні 

пропозиції - екскурсії в історичне село Холлоке, яке занесено в 

список світової спадщини, а також поїздки в село Козрад, яке 

вважається одним з центрів 

угорського «зеленого» землеробства. 
    

   Модний нині агротуризм вже 

давно популярний в Німеччині. Там 

він відомий як «Ferien auf dem   

Bauernhof» - відпочинок на фермі. 

Причому неважливо, діюча це ферма 

чи ні. Важливий сам факт 

присутності в її історії 

сільськогосподарської «сторінки», 

http://www.fatosz.eu/
http://www.agroservice.hu/
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завдяки якій він може називатися «бауернхофом», тобто «обійстям», і 

заманювати туриста сільським побутом. 

    При тому, що відпочинок в Німеччині на селі виключно 

популярний, єдиної державної політики з агротуризму, як, наприклад, 

в Італії, тут немає. Зате в туристичному офісі будь-якого великого чи 

малого міста можна без зусиль знайти список об'єктів «феріенхауз» 

(Ferienhaus) - будинків в сільській місцевості, які пропонують свої 

послуги туристам. Таких об'єктів багато і в інтернеті. Досить 

заглянути в каталог datscha-booking.com - в одній лише Баварії 

пропонується понад 6 тис. об'єктів, серед яких безліч тих самих 

сільських садиб. 

   Одним з найбільших на сьогодні ресурсів, які об'єднують німецькі 

агротуристичні садиби, є landtourismus.de. От уже де з типово 

німецькою докладністю розібрані всі типи сільського житла: від 

кінних ферм до спортивних заміських центрів. 

   У Німеччині сьогодні є кілька регіонів, де якраз агротуризм 

виявляється особливо привабливим варіантом відпочинку.   

Наприклад, долина річки Рейн, яка славиться своїм виноробством. 

Серед найвідоміших її міст – Рюдсхайм, Кобленц, Бинген, Бонн. Не 

дивно, що саме тут розквітнув пишним цвітом такий вид відпочинку, 

як туристичне проживання на виноробнях. Романтика, історія і 

тонкий смак – сьогодні саме виноробні садиби служать в Німеччині 

еталоном вищого класу агротуризму. Нерідко вони розташовуються 

поруч з мальовничими замками або навіть в самих замках. Серед 

турів, які пропонуються постояльцям садиб в Німеччині 

найпопулярнішим вважається поїздка в замок Бремзербург, на 

території якого розташовується найбільший музей виноробства Рейну 

- Rheingauer Weinmuseum Brömserburg.  

  Кінні ферми, екологічні садиби, 

сільські будинки для 

велосипедистів, гірськолижників і 

молодят, несподівані 

«бауернхофи» з російською 

лазнею, турецькою сауною і 

німецькою кухнею – в даний час в 

Німеччині можна знайти 

максимально широкий вибір 

заміського житла, який за всіма мірками буде агротуристичним. У 

великій кількості послуг німці також «набили руку». Постояльцям 
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запропонують курси водіння трактора, традиційні способи 

виготовлення знаменитих солоних рогаликів, основи здорової 

кулінарії і органічної обробки землі, риболовлю, садівництво, 

споглядання і медитацію. 

    Щорічно серед великої кількості німецьких сільських будинків для 

туристів визначають кращих з кращих. Займається цим Німецьке 

Сільськогосподарське Товариство (Deutsche Landwirtschafts-

Gesellschaft або DLG). 10 кращих агротуристичних будинків 

Німеччині обирають, починаючи з 1998 року. Агротуристичні 

будинки і вілли Німеччини оцінює представницьке журі -

представники німецької готельної асоціації DEHOGA, а також члени 

туристичних адміністрацій з декількох федеральних земель. 

Найбільш частими переможцями останніх років були сільські вілли і 

садиби Баварії. 

Сільська Голландія 

    Голландія – держава, якій 

вдалося стати одним із 

законодавців моди у сфері 

агротуризму. Інакше і не має бути. 

Адже Голландія вважається одним 

з найбільших світових експортерів 

сільгосппродукції. 

   Сільська Голландія – це невисокі 

будиночки і численні ферми. Так 

як лісів в Голландії майже немає, то екотуризм і агротуризм тут – це 

найчастіше нерозривний симбіоз. Провести межу між агро- і еко- не 

представляється можливим. Тут відпочинок на фермі з дотриманням 

усіх традиційних правил ведення сільського господарства може 

поєднуватися з останніми технологіями в галузі виробництва 

екологічної продукції. 

   В даний час в Голландії відсутні державні стандарти для 

агротуристичних садиб. За якістю послуг власники об'єктів 

агротуризму стежать самостійно. У Нідерландах агротуризм – це все 

ще та галузь, в якій стандарти визначаються окремими групами 

власників. Самі групи формуються в залежності від регіону і роду 

діяльності. 
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   Серед особливих, властивих тільки 

Голландії об'єктів агротуризму 

можна виділити так звані «сирні 

будиночки». Це приватні садиби, 

котеджі та ферми, де постояльці 

мають можливість не тільки 

насолодитися сільськими 

пасторалями Нідерландів, але і 

принести користь собі і людям, 

засвоївши мистецтво виготовлення 

знаменитого голландського сиру. Гостю продемонструють всі 

секрети голландського сироваріння, що в підсумку дозволить туристу 

розробити власний рецепт. 

   Агротуризм в Голландії також просувається і за посередництва 

асоціації ECEAT - Європейського центру з підтримки агро- і 

екотуризму. Офіс ECEAT, до слова, розташовується в Амстердамі. В 

цілому ECEAT об'єднує понад 1300 господарства в Голландії і за 

межами країни. Асоціація проводить добровільну сертифікацію 

агротуристичних господарств, а також надає своїм партнерам 

консультативну допомогу. ECEAT вважається одним з 

найактивніших популяризаторів «зеленого туризму» в світі. Так чи 

інакше, більшість нинішніх агротуристичних будинків і котеджів в 

Голландії схожі на сільські готелі, в яких номер зі сніданком 

доповнюється можливістю почухати за вухом вівцю, бика або свиню.  

Такі садиби користуються попитом у сімейних туристів під час 

відпочинку у вихідні, а також у тих, хто вирішив змінити галасливий 

мегаполіс на сільську середу. Середовище, яке ще 100 років тому 

було природним для більшої частини людства, сьогодні 

перетворилося в екзотику.    

   Ось вже куди однозначно слід 

поїхати за сільським відпочинком, 

так це в Грецію. Тутешня провінція 

подекуди примудрилася зберегти 

тисячолітній уклад життя, так що 

багато сіл грецької глибинки цілком 

зможуть служити декораціями для 

історичного кіно. 

Види агротуризму в Греції. 
Пасторалі, овечі отари, крихітні 
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церкви, що линули до схилів гір, сільські таверни з гучним грецьким 

розгуляйством і сіртакі, домашнє узо, оливкова олія, сир фетакі – за 

тиждень життя в селянських господарствах Греції атмосфера 

селянського побуту просочує туриста 

наскрізь. 

    Агротуризм в Греції пропонується 

сьогодні за кількома напрямками: 

- Відпочинок на фермі 

- Відпочинок в готелі при таверні 

- Проживання при монастирях 

- Відвідування ремісничих центрів 

- Відпочинок в старовинних садибах і 

віллах 

   Крит, Родос, Халкідікі, Додеканес, Корфу, Олімпія – ці популярні 

напрямки з недавніх пір є оплотом відразу декількох різновидів 

агротуризму, зокрема, екотуризму та гастротуризму.  

   Наприклад, Крит. Тут в 25 км від Ханії розташовується село Вамос, 

яке зусиллями тутешніх жителів перетворилося в один із символів 

сільського відпочинку на острові. Крім проживання воно славиться 

своєю домашньою продукцією по всій Греції. Серед сувенірів, які 

везуть на пам'ять з Вамос – оливкова олія, мармелад, винний оцет і, 

звичайно, цікудія, критський самогон, аналог раки, але без додавання 

анісу. 

   Один з новітніх центрів агротуризму в Греції – регіон Еврос, 

розташований на північному сході країни. Незважаючи на те, що він 

вважається одним з найбідніших в Греції, розвиток агротуризму тут 

йде дуже активно. Цьому сприяють і природні пам'ятки, найвідоміші 

з яких – заповідник Дадьа-Левко-суфле і дельта річки Еврос. 

Сільський відпочинок в Греції: сезон врожаїв. 

   Оливки – мабуть, найпопулярніша сільгоспкультура Греції. Тому 

навколо оливок завжди є своя унікальна міфологія і традиції. Так, з 

недавніх пір саме завдяки оливкам став набирати популярність 

незвичний раніше відпочинок в Греції в листопаді. Листопад - 

традиційний час збору оливкового врожаю, і багато грецьких садиб 

пропонують туристам взяти участь в процесі збору оливок.    

Калімнос, Парос, Кефалония, Каламата – на цих островах і в цих 

регіонах Греції все більше приватних господарств пропонують 

туристам цей вид активного відпочинку з усіма супутніми приємними 

складовими: знайомством з фольклором і пишними застіллями. 
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Оренда в сільській Греції 

   На порталі datscha-booking.com представлені різні варіанти для 

оренди в Греції, серед яких можна знайти безліч дивовижних місць. 

Понад 1000 варіантів оренди будинків і апартаментів в Греції 

дозволяють організувати відпочинок практично в будь-якому з 

куточків країни. 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-

greece.html 

Сільський туризм в Данії 

   У Данії сільський відпочинок 

ділиться на дві основні групи – 

агротуристичні садиби як варіант 

відпочинку на фермі і сільські 

готелі за принципом b & b. При 

цьому настільки бурхливого 

поширення як, наприклад, у 

сусідній Голландії, агротуризм в 

Данії поки не отримав. Однак всі 

передумови до цього в країні є. 

   В цілому в Данії налічується близько 45 тис. Фермерських 

господарств. З них близько 3-4% пропонують послуги для туристів.   

Що це можуть бути за послуги? Данія, як і всі країни північної 

Європи, славиться своїми традиціями сироваріння. Тому серед 

найпопулярніших варіантів – подорож на сироварні ферми, де 

постояльців знайомлять з особливостями виробництва і проводять 

сирні дегустації. Серед інших розваг – морські прогулянки на човнах, 

верхова їзда, піші тури та екскурсії по замкам. 

   Відпочинок на фермах більше характерний для материкової 

частини країни. Острови Данії – тут сільський відпочинок в більшій 

мірі являє певний різновид санаторного. Невеликі готелі на п'ять-

десять номерів приймають постояльців круглий рік з високим 

сезоном в серпні. Якщо врахувати, що до сільських в Данії 

відносяться населені пункти з кількістю будинків до 200, то саме на 

островах, таких як Борнхольм, можна знайти різні варіанти 

агротуризму. Адже тут практично немає великих міст. 

 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-greece.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-greece.html
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   Сільська Данія славиться своїми 

безтурботними сільськими 

пейзажами і може подарувати 

справжній відпочинок для душі. 

Однак самі данці – нація досить 

закрита. До того ж в сільській 

місцевості далеко не кожен володіє 

англійською на належному рівні. 

Так що організувати повноцінний 

відпочинок в данській селі на тиждень і більше іноземцю буває 

непросто. 

   Інша справа – короткостроковий відпочинок. У котеджах Данії і 

приватних будинках можна знайти великий вибір варіантів для 

проживання поблизу від основних туристичних центрів, але при 

цьому – на природі. Таких варіантів можна з надлишком знайти 

поруч з Біллунд – столицею Леголенда. 

   Варто відзначити, що агротуризм в Данії розвивається не так 

швидко ще й тому, що в ряді випадків доступ на природу буває 

затруднений через численні обмеження відвідування берегових і 

лісових угідь, які належать до приватних володінь. 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-

denmark.html 

    Сільський туризм в Іспанії 

– сьогодні ця туристична 

підгалузь розвинена в країні на 

найвищому рівні. Загальна 

кількість агротуристичних 

готелів, ферм і вілл становить 

десяти тисяч. В Іспанії 

агротуризм сьогодні – це і 

подорож по знаменитим 

виноробним регіонам, і відпочинок на морському березі, і знайомство 

з культурою та побутом країни. 

 Оренда в сільській Іспанії:  По-перше, це його найпоширеніша 

форма – сільський готель «фінка» (finca). В Іспанії фінка – це, як 

правило, сільський будинок або ціла ферма, яка пропонує свої 

послуги туристам. Таких ферм по Іспанії розкидано безліч. Це 

можуть бути зовсім нові вілли на узбережжі Коста-дель-Соль, з 

власними садами і стайнею. Або ж це можуть бути 300-літні 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-denmark.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-denmark.html
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особняки в Країні Басків, де донині на старовинному пресі 

віджимають оливкову олію. 

   «Каза руралес» (casa rurales) – ще 

один тип проживання в Іспанії. Від 

фінки каза руралес відрізняється 

тим, що більшу частину часу це 

простий сільський будинок, де 

ведеться звичайне для села 

господарство. Частина цього 

будинку здається на літо туристам. 

Фактично, це як до бабусі в село 

поїхати. Каза руралес – ідеальний спосіб побачити іспанський побут 

зсередини. 

   Агротуристичні садиби в Іспанії – це ще і вигідне вкладення 

капіталу. Крім того, що така садиба хороша для літнього відпочинку, 

вона може і приносити постійний дохід. Так, вартість кам'яного 

будинку в Астурії або Галичині з меблями і присадибним 

господарством можна купити, починаючи від 14-20 тисяч євро. 

Екотуризм в Іспанії 

   Екотуризм – це частина напрямки агротуризму в Іспанії. В Іспанії 

їдуть, щоб відпочити на природі, поспостерігати за рідкісними 

видами птахів, пройтися пішими походами по заповідним місцях. 

Найбільший заповідник Європи Los Picos de Europa, озеро Санабрія, 

заповідники в Піренеях, парк Сьєрра Невада і в Андалузії – тисячі 

туристів відправляють сюди щороку. Оренда проживання в Іспанії на 

території заповідників представлена не тільки агротуристичних 

садибами, але також такими типами житла, як «Рефухіо» (refugio) і 

«фонду» (fonda). Це бюджетні варіанти проживання, які пропонують 

туристам мінімум зручностей за вельми скромні гроші 

     Італія - законодавиця моди в 

агротуризмі, саме з цієї країни 

почався переможний хід 

агротуризму по світу. На 

сьогодні кухня Італії і її 

мальовничі ландшафти є двома 

ключовими складовими, які 

дозволили агротуризму в Італії 

здобути світовий успіх. Оливкові 

гаї, виноробні плантації, олійниці, ферми з виробництва моцарели і 
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знаменитої пасти – за останні кілька років агротуризм в Італії не 

сильно змінився в плані туристичних пріоритетів. Італійська 

гастрономія і мальовнича природа Апеннін дозволяють за рахунок 

туризму процвітати численним сільським садибам і фермам Італії. 

Історія агротуризму в Італії. 

   Туризм і відпочинок в Італії в селах і на фермах був популярний 

протягом усього 20 століття. Однак офіційне визнання і державну 

підтримку він отримав лише в 1985 році. Тоді італійський уряд 

ухвалив закон сприяння сільському туризму. Про ефективність цього 

закону свідчить той факт, що з моменту його прийняття число оренди 

на віллах Італії в сільській місцевості, на садибах і фермах зросла в 3-

5 разів залежно від регіону. 

Регіони агротуризму в Італії 

   Тоскана – перший серед рівних. Агротуризм в Тоскані розвинений 

найкраще в країні. Тут розташовано в цілому 25% всіх 

агротуристичних садиб Італії. Від передмість Флоренції до 

приморських сіл на острові Ельба – агросадиби і вілли Тоскани в 

асортименті представлені в кожній з провінцій області. Сицилія,  

Сардинія, Калабрія – на місцевих фермах є можливість відпочити в 

оточенні справжньої Італії і покуштувати страви, які крім як в цих 

регіонах, більше в Італії не зустрінеш. 

   Більшість регіонів Італії об'єднує садиби сільського відпочинку під 

назвою «агрітурізмо» (agritusimo). Однак ряд областей країни має для 

цього типу нерухомості власні терміни. Наприклад, на півдні Італії, в 

Калабрії, Апулії, Базиликате, сільські садиби для туристів називають 

«Массер» (Masseria), що є синонімом слова «ферма». 

Кулінарний туризм в Італії: 

PDO і DOC 

   Як вже зазначалося вище, 

кухня Італії є одним з 

основних приводів оренди 

вілли або будинку на фермі в 

Італії. Адже саме сільська 

Італія дозволяє познайомитися 

з багатьма всесвітньо відомими 

делікатесами в місці їх походження. Пармська шинка, к'янті або 

салямі – на сьогоднішній день в Італії налічується в цілому 176 

продуктів, які прославили той чи інший регіон. У світовій 

класифікації такі продукти прийнято визначати абревіатурою PDO, 
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що розшифровується як Protected designation of origin («Захищена 

Назва Регіону»). Дана абревіатура підкреслює унікальність продукту і 

свідчить про те, що офіційно використовувати ту чи іншу назву може 

тільки той продукт, який вироблений в даному регіоні. Тому для того, 

щоб покуштувати знаменитих італійських трюфелів туристи 

направляються в сільські вілли провінції Піза, а за справжньою 

горгонзола їдуть в околиці Мілана. 

   Ще один покажчик для агротуризму в Італії – це DOC або 

Denominazione di origine controllata. Це позначення, яке визначає 

регіон виготовлення вина. Багато туристів вважають за краще знімати 

в оренду вілли в сільських районах, орієнтуючись на DOC-регіони, 

щоб не тільки спробувати улюблений напій, а й познайомитися з 

процесом виготовлення вина. Так, щоб скуштувати справжнього 

к'янті їдуть до Тоскани, а за незвичайним вино-котто або 

«італійською самогонкою» доведеться відправитися в Марке або 

Абруццо. 

    Малайзія активно 

«розробляє» туристичну 

«золоту жилу» в усіх 

напрямках. Пляжний туризм, 

пригодницький, пенсійний, 

весільний – безумовно, цієї 

компанії ніяк не обійтися і без 

популярного сьогодні 

напрямку агротуризму. 

Сільський туризм по-

малайзійський: «ми на самому початку». 

   Агротуризм в Малайзії організований на досить високому для Азії 

рівні. Країні, звичайно, поки далеко до Західної Європи, де сектор 

вже сформувався і має свої правила і стандарти. Однак малазійське 

завзятість і, головне, багата природа і традиції дозволяють вже 

найближчим часом скоротити відставання до нуля. 

Малайзія: сільська екзотика ПСА 

   Малайзія пропонує величезний вибір ексклюзивних 

агротуристичних турів. Серед них – відвідування маєтків, де 

виробляється каучук і пальмова олія, унікальні агротуристичні 

програми на перцевих і рибних фермах і, мабуть, найяскравіші та 

найцікавіші екскурсії – на плантації по вирощуванню екзотичних 
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квітів і фруктів. Рамбутан, лангсат, мангостін – ось лише деякі з 

екзотичних назв. 
 

Органік-тури в Малайзії 

   Найчастіше агротуризм в Малайзії – це проста демонстрація 

«фруктової експортної потужності» країни, її можливостей по 

вирощуванню дарів природи в промислових масштабах. Однак мода 

на екологічність дісталася і до тутешніх широт. Тепер в Малайзії 

можна знайти і спеціальні органік-тури, які пропонуються на ферми, 

де фрукти та овочі культивують в максимально комфортних для 

подальшого вживання умовах. Одним з центрів органічного 

землеробства Малайзії став регіон Камеронскіе Гори в центрі країни. 

Мальовничі зелені схили вважаються сьогодні основою органічного 

землеробства Малайзії. 

   Тут же, в Камеронскіх горах, розташовується і столиця агротуризму 

Малайзії – місто Брінчанг. Він стоїть на висоті 1500м над рівнем моря 

і довгий час був відомий як бальнеологічний курорт. Однак 

віднедавна він також заслужив славу завдяки своєму Нічному Ринку, 

який організовується по вихідних і на якому можна знайти 

величезний вибір органічних фруктів і овочів. 

   Крім того, околиці Брінчанга відомі завдяки величезним 

полуничним фермам, на які також організовуються екскурсії. Їх 

програми не завжди відрізняються насиченими подіями, проте 

заглянути в серце полуничного регіону буде в будь-якому випадку 

цікаво. Зазвичай туристам пропонують вирушити на головну 

полуничну ферму – Big Red Strawberry Farm. 
 

Агротуристичний парк Малайзії: 

ботанічний сад нового рівня. 

Ще одним важливим місцем 

агротуризму в Малайзії є 

Сільськогосподарський парк в місті 

Ша-Алам. Парк був відкритий в 1986 

році і є одним з найбільших в світі. 

Його територія перевищує тисячу 

гектарів, на яких розташовуються 

мальовничі тропічні ліси і величезний 

набор фруктових і овочевих плантацій. У парку є окремі тематичні 

зони – Сад Спецій, Сад Орхідей, Сад Кактусів, Сад Грибів і Роща 

Бамбуку. При бажанні за невелику плату у парку навіть можна 
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порибалити.http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agro-

malaysia.html 

   Сільський туризм в Португалії – це свій особливий спосіб 

провести літо в оточенні ландшафтів, яких не знайти в жодній країні 

Європи. Край Європи – Португалія бере саме цим, близькістю до 

океану, екзотикою фару, незвичайними традиціями в виноробстві зі 

знаменитими мадерою і портвейном, душевними застіллями і 

безліччю старовинних великих і 

невеликих будинків, які охоче здаються в 

оренду туристу. Так що там дома! Взяти в 

Португалії в оренду можна цілий замок, 

постояльці якого запросто відчують себе 

справжніми донами. 

  Маєтки або «Казас» (casas) – в 

Португалії на їх частку припадає 

основний агротуристичний продукт. Це 

можуть бути справжні маєтку, де 

допитливому туристу знайдеться відразу 

кілька занять під силу, від спостереження 

за природою, кінних прогулянок і 

човнових екскурсій до виготовлення сиру 

або навіть стрижки овець. Синтра, Сан-

Педро ду Сул, Бейра Альта – всі ці 

регіони мають в своєму розпорядженні стародавні кам'яні будинки, 

які не стільки агротуристичні, скільки навіть аристократично 

туристські. Їх називають Quinta (Квінта), що на російську можна 

перекласти як «садиба». Історичні будинки, відреставровані і 

затишні, є справжніми пам'ятками, побудованими сто-двісті, а то й 

триста років тому. 

   У Португалії в сільських районах проблема спілкування для не 

володіючих португальським може виявитися серйозною перешкодою. 

Однак з кожним роком все більше домовласників починають 

освоювати англійську і сьогодні наявність розмовника і 

добродушності гарантує і туристу, і господареві повне 

взаєморозуміння. 

   Агротуризм в Португалії може бути представлений не тільки 

віллами, а й різновидом bed & breakfast – недорогих сільських 

готелів, де пропонують головним чином проживання без додаткових 

розваг, на зразок тієї ж риболовлі або кінних прогулянок по 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agro-malaysia.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agro-malaysia.html
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околицях. Зате власники цих невеликих готелів можуть виявитися 

цілим джерелом кулінарних секретів і, можливо, відведуть вас в 

«святая святих» – льох, де зберігаються власного виготовлення вина, 

шинки і ковбаси. Багато таких отельчиков можна знайти в околицях 

Порту і на берегах Дуоро. 

   Сьогодні об'єднує агротуристичні вілли і будинки по всій 

Португалії асоціація Privetur. Сайт - http://www.privetur.pt. Вона ж є 

основним розробником програм і маршрутів. Їй належать цікаві 

веломаршрути по винних регіонах Португалії, маршрути по водних 

артеріях країни і по знаменитим Цитадель середньовіччя. З недавніх 

пір на тлі різкого зростання популярності веловідпочинку в 

Португалії стали придумувати особливий різновид проживання – 

«Bike Hotels», де можна взяти напрокат велосипед і замовити 

велоекскурсію. 

   Відпочинок в Португалії за системою агротуризму можна 

організувати самостійно, наприклад, підібрати невеликий будиночок 

в сільській глушині за допомогою нашого сайту або ж звернутися до 

інших ресурсів. Найдостойнішим на наш погляд є 

http://www.antiquanatura.com 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-

portugal.html 

Сільський туризм в Фінляндії: рибалка, відпочинок на природі, 

можливість зануритися в світ автентичних фінських ремесел і 

опинитися в оточенні суворих, але дивовижно гарних лісів країни 

Суомі. 

   У Фінляндії, для якої туризм на природі – це головний коник, 

розвиток відпочинку на селі входить в число національних 

пріоритетів. Тут держава активно допомагає фермерам розробляти 

свої продукти і надавати послуги все зростаючій армії фанатів 

екологічного та дружнього навколишньому середовищу відпочинку. 

Таким чином, вже зараз близько 15% від усіх об'єктів 

агротуристичних об'єктів Фінляндії отримують від туристичної 

діяльності основний дохід. 

   У Фінляндії налічується понад 2000 агротуристичних господарств і 

кілька десятків асоціацій, які об'єднують фермерів за інтересами. 

Одні з найбільших – об'єднання Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry зі 

176 учасниками і асоціація Lomarengas, де представлено 150 об'єктів 

проживання в сільських садибах, будинках і котеджах. 

http://www.privetur.pt/
http://www.antiquanatura.com/
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-portugal.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-portugal.html
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   У числі найбільших агротуристичних асоціацій Фінляндії – 

організація ECEAT Finland, в яку входять фермери, які привели своє 

господарство до відповідних принципів органічного землеробства. Ця 

асоціація видає путівник Green Holiday Guides, де представлено 

більшість з нині діючих в Фінляндії екологічних поселень. 

   Агросадиби Фінляндії пропонують відпочинок в різних форматах. 

Тут є свого роду міні-готелі, 

які мало чим відрізняються від 

типових фінських котеджів. Є 

повноцінні сільські комплекси, 

з музеями побуту, 

демонстрацією ремесел, 

катанням на собачих упряжках, 

знаменитої фінської сауною і 

риболовлею. До слова, рибалка 

присутній в туристичних 

програмах переважної 

більшості фермерів. За нею по популярності видів відпочинку 

слідують подорожі на байдарках, лижний відпочинок і верхова їзда. 

Основна маса агротуристичних садиб в Фінляндії зосереджена в 

центральній і східній частині країни. 

   Починаючи з 2000 року багато садиб отримують відмітний знак 

якості – «Uniquely Finnish - Maakuntien Parhaat». Він присуджується 

тим господарствам, що представляють або традиційні ремесла, або 

традиційні фінські кулінарні делікатеси. При цьому даний вид 

сертифіката є не єдиним почесним знаком. Так, органічні ферми 

мають цілий ряд відмінних фішок, таких як AURINKOMERKKI 

(стандарт органічного землеробства), MALO (екопрожіваніе) і 

LEPPÄKERTTUMERKKI (національний сертифікат органічного 

землеробства).http://www.datscha-

booking.com/173/agrotourismo/agroturism-finland.html 
 

Сільський туризм в Хорватії.  
   Зрозуміло, мода на все 

здорове, органічне і сільське не 

могла обійти таку популярну 

туристичну країну, як 

Хорватія. У той час, коли 

головні пляжні курорти 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-finland.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agroturism-finland.html
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Хорватії на узбережжі продовжують приваблювати туристів 

традиційним коктейлем з моря і сонця, їх неморські колеги 

намагаються максимально урізноманітнити асортимент послуг. 

Сільський туризм в Хорватії: вино як головний артефакт 

   Приватні садиби Хорватії спеціалізуються сьогодні в різних 

напрямках. Але на одному з перших місць – виноробство. В даний 

час одна з найстаріших Агро туристичних вілл Хорватії Vinerino 

якраз зробила собі ім'я на вині і кухні. Садиба розташовується в 

Істрії, поблизу містечка Бртонігла. Меню тут складено зі страв 

місцевої кухні, з делікатесами, на кшталт прошутто і вишуканих 

сирів. Знайомство з роботою на виноградниках і оливкових 

плантаціях служить додатковим приводом і сприяє зануренню в 

хорватську сільську самобутність. 

   Виноробство також є основним 

заняттям для господарів садиби 

«Кезеле». Ця садиба відома 

завдяки сімейному виробництву 

вин і лікерів, а її підвали є однією 

з визначних пам'яток місця. 

Садиба розташовується поруч з 

мальовничою горою Мославіна, 

поруч з містом Іванич-град, в 30 

км на схід від Загреба. Місто це, 

до речі, відомий завдяки спа-курорту Нафталан. 

Відпочинок на кінних фермах Хорватії. 

   Ще в Хорватії дуже популярні кінні ферми, багато з яких 

пропонують захоплюючі екскурсії. Один з найбагатших на кінні 

садиби регіон – Славонія. Головну роль у формуванні пейзажу тут 

відіграє не море, а річки – Дунай і Драва. Так що прогулянки верхи 

вздовж берегів знаменитої річки дають можливість зануритися в 

невідому багатьом Хорватію. Крім кінного туризму в Славонії 

організовують і спеціальні варіанти для велосипедистів. Крім того, в 

планах місцевих туристичних влад – створення спеціальних 

маршрутів для любителів скелелазіння. 

   Однак кінні садиби в Хорватії можна зустріти не тільки в Славонії. 

Поблизу узбережжя також є певний достаток подібних варіантів 

сільського відпочинку. Наприклад, в околицях курорту Макарська 

присутні відразу кілька таких варіантів, серед яких виділяється 

агротуристична вілла «Біоково». Тут постояльцям запропонують 
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прогулянки не тільки на конях, але і на віслюках, що особливо 

порадує дітей. А дорослих повинен надихнути той факт, що в 

«Біоково» можна покуштувати 48 різних сортів «Траваріца» - 

місцевого різновиду міцної раки. 

Агротуризм на островах Хорватії. 

   На окрему увагу заслуговує агротуризм на островах Хорватії. 

Великі і малі, кожен з цих островів пропонує свої варіанти 

відпочинку, з особливим місцевим меню і захоплюючими 

екскурсіями по заповідниках і островам-сусідам. Завдяки великій 

кількості островів біля узбережжя, в Хорватії став популярний так 

званий «відпочинок Робінзона», коли сім'я або пара є єдиними 

мешканцями крихітної ділянки суші, на якій в якості будинку нерідко 

виступає маяк. 

   Агротуристичні садиби Хорватії представлені сьогодні широко. Їх 

можна знайти в околицях Пули, Ровиня, Грожнян, Спліта, 

Дубровника, Загреба та інших міст. Деякі з об'єктів доступні для 

бронювання і в базі порталу datscha-booking.com 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agro-croatia.html 
  

   Сільський туризм в Чехії – сьогодні на цьому напрямку 

пропонують свої послуги кілька сотень фермерських господарств. 

Регіони Чехії намагаються залучити туристів кожен своїм унікальним 

оточенням. Агротуризм в Південній Моравії – це проживання в 

сільських садибах найзнаменитішого виноробного регіону Чехії.  

   Агротуризм разом з екотуризмом 

– це садиби поблизу заповідника 

Крконоше. Можливість відвідати 

знамениті чеські пивоварні – в 

цьому випадку краще всього 

вибирати садиби в регіоні Пльзеня 

на заході Чехії. У Чехії також 

популярний кінний туризм як 

різновид агротуризму. Здійснити 

тур по Чехії верхи можливо на 

багатьох кінних фермах і садибах. 

   На сьогоднішній день основну масу агротуристів в Чехії складають 

гості з Голландії, Німеччини, Бельгії, Швеції. Для самих чехів 

агротуризм все ще є досить новим напрямком. Його розвиток йде 

досить повільно, так як більшість чеських сільських господарств 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/agro-croatia.html
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розглядають оренду в Чехії в рамках сільського туризму як 

додатковий і, більш того, несерйозний заробіток. 

   При цьому деякі садиби і котеджі в Чехії намагаються розвивати 

агротуризм і активно відбудовуються саме з розрахунком на 

любителів сільського життя. 

Так, в околицях невеликого 

чеського міста Усті-над-Лабем 

сьогодні можна знайти не 

тільки традиційні кінні ферми, 

які пропонують проживання в 

сільській глибинці, а й такі 

екзотичні варіанти, як козячі 

ферми. Тут турист зможе не 

тільки помилуватися на 

природні краси Чехії і зробити екскурсії по навколишніх пам'ятках, а 

й познайомитися з процесом приготування козячого сиру, а також 

самому освоїти ази догляду за козами. 

   Справедливості заради варто відзначити, що кінні ферми – це 

найпоширеніший тип агротуризму в Чехії. По країні їх налічується 

понад 150. На другому місці йде пізнавальний туризм, де 

постояльцям садиб пропонується проживання і екскурсії. Що 

стосується Чехії, то багато господарств пропонують такі послуги в 

комплексі, наприклад, разом з велотуром .http://www.datscha-

booking.com/173/agrotourismo/czech-agro.html 
 

    Сільський туризм у 

Франції – це усталена 

частина туристичної індустрії 

країни, де доходи 

вимірюються мільярдами 

доларів. Франція однією з 

перших в світі стала 

розвивати у себе сільський 

туризм як окремий напрямок. 

Сьогодні ця країна за кількістю спеціальних агротуристичних 

господарств знаходиться в числі світових лідерів. 

   Будь-то вілла у Франції, ферма, садиба, замок, апартаменти або 

шале – кожен з цих варіантів проживання сьогодні може пропонувати 

послуги агротуризму. У Франції всі вони включаються в один термін 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/czech-agro.html
http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/czech-agro.html
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- Gîtes ruraux. Одна з відмінних рис агротуризму у Франції – 

поєднання видів відпочинку. Тут практично немає об'єктів, які б 

пропонували тільки проживання. Кожен з варіантів крім даху над 

головою включає в себе той чи інший вид активного відпочинку.  

Риболовля, тури по визначних пам'ятках, екскурсії на виноробні і 

сироварні, поїздки по замках, кінні прогулянки – ось лише невеликий 

список з тих послуг, які сьогодні пропонуються в рамках сільського 

відпочинку у Франції. 

   Унікальність Франції – і в різноманітті регіонів. Тут кожна область 

є неповторний сплав традицій, культурних особливостей, гастрономії. 

Бордо або Долина Луари? Рибальський будиночок в Бретані або вілла 

в Провансі у лавандового поля? Околиці Орлеана або передмістя 

Ліона? Це питання кожен турист повинен вирішити для себе сам. 

   Ціни на проживання в сільських садибах Франції можуть 

відрізнятися один від одного на порядок. При цьому золота середина 

все ж простежується. Це 40-70 євро з людини. У цю суму можуть 

бути включено проживання та харчування, плюс невеликі бонуси у 

вигляді сувенірів. 

   Варто зазначити, що у Франції агротуристична садиба – це не 

обов'язково володіння фермерів. Фактично, власником 

агротуристичної садиби виступає лише кожен третій фермер. Решта 

власників – це городяни і туристичні компанії. 

Агротуризм сьогодні також тісно переплетений з екотуризмом. 

Садиби, які пропонують цей вид відпочинку, розташовуються, як 

правило, в районі національних заповідників Франції, наприклад, 

гірські парки в заповідниках Севен, Вануаз або Піренеї. 

 http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/france-agro.html 
 

   Усі національні організації сільського туризму та агротуризму країн 

Європи у кінці 1990-х pp. об'єдналися в Європейську федерацію 

фермерського та сільського туризму (European Federation for Farm 

and Village Tourism). Скорочена назва федерації – «EuroGites». 
 

Основною метою федерації EuroGites визначено: 
 

- всебічну популяризацію цінностей відпочинку в сільській 

місцевості; 

- вивчення та збереження потенціалу сільського туризму в Європі; 

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму в усіх аграрних 

районах Європи; 

http://www.datscha-booking.com/173/agrotourismo/france-agro.html


30 
 

- запровадження принципів сталого туризму для різних форм 

організації відпочинку у сільській місцевості; 

- цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму, які 

підтримують принципи збереження біотичного, ландшафтного й 

етнокультурного різноманіття Європи та сприяють росту зайнятості 

сільських громад; 

- надання різноманітної (передусім, консультаційної, маркетингово-

рекламної, навчально-тренінгової тощо) допомоги організаторам 

сільського зеленого туризму. 

    З основними напрямами діяльності EuroGites можна детальніше 

ознайомитися, завітавши на офіційний веб-сайт цієї міжнародної 

організації (http://www. eurogites.org). 

   Нині EuroGites розглядає питання щодо входження у федерацію на 

правах повноправного члена від України Всеукраїнської спілки 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму. 

   Закінчуючи аналіз світового досвіду організації сільського туризму, 

звертаємо увагу на нові тенденції його розвитку, пов'язані з процесом 

глобалізації. Глобалізація у туристичній сфері, передусім, передбачає 

зникнення будь-яких бар'єрів у міжнародних туристичних обмінах, 

туристичне «зменшення» земної кулі завдяки здешевленню 

трансконтинентальних авіаперельотів та створенню більш-менш 

однорідної за рівнем сервісу туристичної інфраструктури в усіх без 

винятку країнах світу тощо. Глобалізація в сільському туризмі й 

агроту-ризмі набирає обертів, перш за все, через запровадження 

глобальних банків даних агротуристичної пропозиції планети та 

механізмів глобальної електронної торгівлі цими послугами. 

Зокрема, наводимо одну з найдієвіших глобальних інформаційних 

систем бронювання сільського туризму й агротуризму в усіх регіонах 

світу (http://www.allrural.com). Ця електронна система, згідно з її 

звітами, уже забезпечує практично 7 % світових продажів 

агротуристичних послуг. А в найближчій перспективі роль подібних 

інформаційних систем має стати визначальною у системі глобальної 

промоції та збуту послуг сільського туризму у світі. 
 

   Офіційні веб-сайти національних організацій сільського туризму 

та агротуризму в країнах Європи та найбільших туристичних країнах 

світу: 
Австрія  http://www.farmholidays.com 

Австралія  http://www.agritours.com 

http://www.caloundraaccommodation.com 

http://www.farmholidays.com/
http://www.agritours.com/
http://www.caloundraaccommodation.com/
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www.farmstayholidays.com.au 

Болгарія  www.alternative-tourism.org 

Великобританія  www.visitbritain.com 

www.farmstayuk.co.uk 

www.bedandbreakfastnationwide.com 

Греція  www.guestinn.com 

Данія  www.bondegaardsferie.dk 

Ірландія  http://www.country-holidays.ie 

Ісландія  www.farmholidays.is 

Іспанія  http://www.raar.es 

www.ecoturismorural.com 

Італія  http://www.agriturist.it 

Кіпр  www.agrotourism.com.cy 

Латвія  http://www.celotajs.lv 

www.traveller.lv 

Литва  http://www.lithuaniancountryside.com 

www.atostogos.lt 

Мексика  http://www.guestranch.com 

Нідерланди  http://www.dutch-farmholidays.com 

Норвегія  www.bbnorway.com 

www.norsk-bygdeturisme.no 

Польща  www.agritourism.pl 

Румунія  http://www.antrec.ro 

Сербія  www.cenort.org.yu 

Словаччина  www.agroturist.sk 

Словенія  www.slovenia-tourism.si/?podezelje_l=0 

США, Канада  http://www.duderanchvacations.com 

http://www.vacationranches.com 

Фінляндія  www.lomarengas.fi 

Франція  http://www.gites-de-france-47.com 

www.gites-de-france.com 

Чехія  www.accommodation.cz 

www.eceat.cz 

Хорватія  www.istra.hr 

Швейцарія  www.bauernhof-ferien.ch 

Швеція  http://www.bopalantgard.org 

 

 

 

    

    Кілька років тому в українському туризмі з'явився новий термін: 

«сільський зелений туризм». Розвиток цього цікавого напрямку 

прогресує зараз з кожним роком. Здавалося б, диво дивне – 

відпочивати на селі, у якого і без того клопоту, хоч відбавляй, але 

Зелений туризм в Україні 
 

http://www.farmstayholidays.com.au/
http://www.alternative-tourism.org/
http://www.visitbritain.com/
http://www.farmstayuk.co.uk/
http://www.bedandbreakfastnationwide.com/
http://www.guestinn.com/
http://www.bondegaardsferie.dk/
http://www.country-holidays.ie/
http://www.farmholidays.is/
http://www.raar.es/
http://www.ecoturismorural.com/
http://www.agriturist.it/
http://www.agrotourism.com.cy/
http://www.celotajs.lv/
http://www.traveller.lv/
http://www.lithuaniancountryside.com/
http://www.atostogos.lt/
http://www.guestranch.com/
http://www.dutch-farmholidays.com/
http://www.bbnorway.com/
http://www.norsk-bygdeturisme.no/
http://www.agritourism.pl/
http://www.antrec.ro/
http://www.cenort.org.yu/
http://www.agroturist.sk/
http://www.slovenia-tourism.si/?podezelje_l=0
http://www.duderanchvacations.com/
http://www.vacationranches.com/
http://www.lomarengas.fi/
http://www.gites-de-france-47.com/
http://www.gites-de-france.com/
http://www.accommodation.cz/
http://www.eceat.cz/
http://www.istra.hr/
http://www.bauernhof-ferien.ch/
http://www.bopalantgard.org/
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всьому є своє пояснення. 

Традиція сільського 

зеленого туризму почала 

розвиватися в Європі 

близько півстоліття тому. 

Для України 

вищезгаданий термін 

новий, проте буде 

незайвим нагадати про те, 

що традиція цього виду 

відпочинку в Україні старіша ніж здається.  Гостинності сільських 

жителів відомо давно. Наприклад, ще на початку ХХ століття в 

Карпати на лікування або відпочинок в горах у сільські садиби 

приїздили відомі діячі культури, науки, політики: І. Франко, Л. 

Українка, М. Грушевський, В. Гнатюк та ін. Зараз розвитком зеленого 

туризму в Україні займається «Спілка сприяння розвитку сільського 

зеленого туризму в Україні». Ця організація концентрує дані про 

зелений туризм в різних регіонах країни. Вона ж займається його 

рекламою і популяризацією, проведенням конференцій, тематичних 

виставок. Одне з важливих функцій Спілки - тренінги та семінари для 

тих, хто займається зеленим туризмом, тобто для господарів. Веди, 

від яких залежить якість прийому гостей-туристів, яке зростає з року 

в рік. 

   Чим привабливий сільський зелений туризм? Взагалі поняття 

«зеленого туризму» в двох словах – це відпочинок в приватних 

господарствах у сільській місцевості, цікавої туристичними 

об'єктами. Основне, що приваблює у СЗТ – це комплекс чинників, що 

сприятливо впливають на людину: оздоровчий, естетичний, 

пізнавальний. Відпочинок в сільській місцевості –це не курорт із 

безліччю туристів. Тут – стан релаксації, яка особливо необхідна для 

жителів міст! Багато туристів із задоволенням зустрічають на селі 

Новорічні і Різдвяні свята або просто відпочивають у колі друзів чи 

таких умовах. Це дуже зручно для сімей і невеликих груп. У 

більшості випадків спокійна обстановка підкріплена позитивним 

емоційним впливом на туриста навколишньої місцевості, будь то 

гори або лісу, річки, озера або море і ін. До речі, дуже часто основою 

вибору місця відпочинку в сільській місцевості є саме ландшафти та 

екологія обраній місцевості. Господарі, для зручності туристів, часто 

окрім наданих умов проживання різних категорій і послуг 



33 
 

домашнього, смачного і натурального харчування пропонують цілий 

комплекс додаткового обслуговування: збирання ягід і грибів, 

екскурсії, походи в гори, риболовлю багато іншого, що збагачує 

відпочинок. А хіба не важливий індивідуальний підхід господарів до 

кожного «свого» туристу і, особливо, до дітей, які і молочка 

домашнього, і медку бджолиного, і яблучко з дерева зможуть 

спробувати. Ну і як не згадати про ціни! Цей вид відпочинку за 

цінами дуже навіть привабливий, тому як пропонує гнучку систему.  

 

 
 

 

     Західний регіон. Займає переважне місце за пропозиціями і 

попиту. Найбільш популярний район Карпат в чотирьох областях, в 

які він входить: Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська та 

Чернівецька. Основне, що привертає тут увагу під час відпочинку 

взимку – це гірські лижі, можливість зустріти Новий рік і колоритні 

Різдвяні свята, влітку – незвичайні ландшафти, чисте повітря, вода 

гірських річок. Розмаїття відпочинку додає збирання ягід і грибів, 

походи в гори, виступи «троїстих музик», відвідини унікальних 

дерев'яних церков. Найбільш популярні центри СЗТ в Карпатах – 

Яремче, Татарів, Ворохта, Верховина, Косів, Підзахаричі, Путила, 

Вижниця, Яблуниця, Ясіня, Рахів, Сколе, Славське. Якість 

обслуговування в господарствах СЗТ помітно зростає. Добре йде 

справа і з проїздом в ці області. Цікаві пропозиції є по Берегівському 

району Закарпаття. Ця рівнинна місцевість пов'язана з угорською 

культурою і славиться вирощуванням овочів і фруктів і, звичайно ж, 

виноробством. Прикордонний з Польщею Жовківський район 

Львівської області пропонує відпочинок у господарствах СЗТ поряд із 

заповідною горбистою місцевістю – Розточчям, цікавої 

архітектурними пам'ятками, 

культовими місцями, скелями і 

гротами. 

     Південний регіон. 

Миколаївська область пропонує 

свої послуги в мальовничій 

місцевості на берегах 

Південного Бугу села Мигія. 

Тут починається ландшафтний 

Що пропонує Україна? 

 



34 
 

природний парк «Гранітно-степове Побужжя», відомий багатством 

флори і фауни на скелястих гранітних берегах каньйону річки. 

Місцевість просто створена для активного відпочинку, особливо 

скелелазіння і сплаву по порогах. А в с. Покровка Очаківського 

району, яке знаходиться на території ландшафтного парку 

«Кінбурнська коса», вам запропонують екзотичний відпочинок серед 

дикої природи. Асоціація фермерів «Придунав'я» запрошує на 

цікавий відпочинок в Ізмаїльському районі Одеської області - в 

унікальних куточках природи відвідати біосферний заповідник, 

систему озер, познайомитися з неповторною культурою і звичаями 

багатьох націй, які тут проживають. 

Поділля. Заслуговує на окрему увагу. Основу цієї історичної 

території складають три області – Тернопільська, Хмельницька і 

Вінницька. Незвичайна ця місцевість своїм ландшафтом, 

сформованим невеликими горами – Кременецькими, Товтрами, 

Воронякамит, Гологорами, Опіллям і глибокими каньйонами Дністра, 

Південного Бугу з численними притоками. Через Поділля проходили 

головні шляхи набігів турків і татар на Україну, тому тут залишилася 

безліч пам'яток оборонної архітектури, серед яких Кам'янець-

Подільська і Хотинська фортеця. Відоме Поділля і в спелеологічному 

світі, адже тут більше сотні печер, з яких найвідоміша 

«Оптимістична», занесена в Книгу рекордів Гіннеса, як рекордсмен за 

довжиною в Європі, протяжністю 207км. Все це можна побачити, 

користуючись послугами сільських господарів. Найбільш відомі 

райони прийому туристів на Тернопільщині – околиці Кременця і 

Почаєва, а також села в каньйоні Дністра. Хмельничани пропонують 

свою гостинність в Кам'янець-Подільському районі та селі Гриців. В 

останньому пропонується додатково активний відпочинок, освітньо-

краєзнавчі програми і програми оздоровлення. Центр відпочинку 

«Подолянка» на Вінниччині – це 

можливість порибалити, подорожей в 

ліс, до ставків і джерелам з ночівлею 

в наметах, навчитися ліпленню з 

натуральних матеріалів іграшок і 

сувенірів, а господарі печуть в печі на 

вугіллі смачним домашнім хлібом. 

    Київщина. Тут виділяються кілька 

територій, наприклад на Київщині 

цікавий і пізнавальний відпочинок 
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можна провести недалеко від столиці у Балико-Щучинці 

Кагарлицького району на живописному березі Дніпра, в цій місцині 

створюється історико-археологічний комплекс на матеріалах 

розкопок поселень трипільської культури. Окремі пропозиції 

знайдете і в місті-музеї Переяславі-Хмельницькому. Але особливої 

уваги заслуговує «Соколиний хутір» на Чернігівщині, по сусідству з 

відомим палацово-парковим ансамблем у Качанівці. Тут відтворена 

оригінальна обстановка українського села. Вам запропонують цілий 

комплекс послуг від справжньої української кухні до сауни, 

екскурсій, козачих ігор, відвідування приватного музею. І все це в 

двох годинах їзди від столиці. 

   Центральний і Східний регіон. Полтавщина пропонує для туристів 

відпочинок на берегах Хорола, Сули, Псла. Головні центри СЗТ – 

Великі Сорочинці і Диканька – місця, пов'язані з великим Гоголем, а 

також столиця українського гончарства – село Опішня Зіньківського 

району. Щоб відпочинок був ще більше насиченим не варто 

відмовлятися від активного відпочинку лісом верхи на конях, 

відвідин пам'яток архітектури і природи, як, наприклад, садиба 

Кочубеїв у Диканьці, до Державного музею українського гончарства 

в Опішні, до одного з найбільших в Європі скіфських городищ, а 

також в ландшафтний парк «Диканський». 

   Зануритися у часи козацтва зможете завдяки відпочинку в 

с.Могілев Царичанського району Дніпропетровської області. Тут, на 

берегах Орелі збереглися дві козацькі церкви і залишки давньої 

фортеці, а неподалік – Орільський природний заповідник. Побувавши 

в селі Петриківка, познайомитеся з історією відомого петриківського 

розпису, почуєте розповіді про козаків і отаманів. 

   Батьківщина Тараса Шевченка і центр козацтва Черкащина 

запрошує на береги річки Рось у місті Корсунь-Шевченківський. Ви 

зможете косити сіно і спати на ньому, ловити раків, збирати лікарські 

рослини. Але особливої уваги заслуговує «Соколиний хутір» на 

Чернігівщині, по сусідству з відомим палацово-парковим ансамблем 

у Качанівці. Тут відтворена оригінальна обстановка українського 

села. Вам запропонують цілий комплекс послуг від справжньої 

української кухні до сауни, екскурсій, козачих ігор, відвідування 

приватного музею. І все це в двох годинах їзди від столиці. 

   Слобожанщина багата на численні пам’ятки культури та популярні 

туристичні об’єкти. Зокрема, Харківщина відома як родина 

славетного художника Іллі Рєпіна — музей Рєпіна на Чугуївщині 
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давно приваблює туристів та поціновувачів таланту митця. А села 

Харківщини: Малинівка — з весільним фестивалем, Сковородинівка 

– з філософським фестивалем, Печеніги – з славетним «Печенізьким 

полем» – хто не чув про них? Поступово в районах області 

з’являється чимало садиб у сільському стилі та фольклорних центрів. 

Отже, питання розвитку цієї галузі – сільського зеленого туризму – 

надзвичайно важливі для Харківщини. Також Харківщина пропонує 

тур «Хозарський шлях» і водний тур «Печенізьке водосховище» з 

відпочинком на річці Сіверський Донець. 

     Зелёный туризм Харьковщины. Документальный фильм. 

Robinzon.TV https://www.youtube.com/watch?v=gkqJc0fh6Po 

 

 

 
 

   

 В Україні є всі передумови для розвитку сільського туризму. 

Загальна площа земель, придатних для туризму і відпочинку, 

становить 9,4млн га (майже 15% території), в Україні налічується 

63000 річок, водний фонд України включає понад 8000 озер 28000 

ставків і 7 великих каналів, понад 150 родовищ мінеральних і 

лікувальних вод. 

   На користь розвитку українського сільського туризму грають два 

моменти: 

1. Надання доступної за часом і коштами можливості міському 

жителю розвернутися обличчям до природи, лісу, річки, озера, землі. 

Можливість вирватися з полону асфальтобетонних конструкцій 

сучасних урбанізованих мегаполісів, зануритися в світ натуральної 

природи. 

2. Диверсифікація економічної діяльності на селі шляхом розвитку 

сфери надання послуг, невластивих 

традиційного сільського укладу 

життя. Створення нових робочих 

місць в секторі розміщення і 

обслуговування туристів, 

формування нового каналу 

реалізації сільгосппродукції, в 

тому числі і органічних продуктів, 

предметів народних промислів і 

сувенірної продукції. 

«Туризм як каталізатор економічного розвитку 

сільських територій» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gkqJc0fh6Po
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   Зелений туризм може стати рушійною силою розвитку віддалених 

регіонів країни в цілому, і способом виживання для жителя такого 

району – зокрема. Значна перевага зеленого туризму як бізнесу – 

наявність невеликого капіталу на старті. Сільським туризмом можуть 

займатися фермери, лісники, селяни, навіть міські жителі, у яких є 

будиночок в селі. А місцеві визначні пам'ятки – ліс, річку, пам'ятники 

історії можна вважати внеском батьківщини в статутний фонд 

підприємства. Для деяких зелений туризм стає основним заняттям, а 

для інших це просто непоганий додатковий заробіток. Більш того, 

щоб почати приймати туристів, не обов'язково навіть реєструватися 

приватним підприємцем. У разі якщо кількість місць, наданих для 

тимчасового проживання, не більш ніж 9, а термін перебування 

гостей в садибі – не більше 15 днів, реєстрація не потрібна. Що ж 

стосується надання послуг харчування, то відповідно до Закону 

України «Про податок з доходів фізичних осіб» від сплати податку 

звільняються доходи, отримані від продажу вирощеної власником у 

своїй садибі сільськогосподарської продукції, в тому числі продуктів 

її первинної переробки. Таким чином, податком обкладається тільки 

прибуток від оренди житла або інших приміщень садиби за 

загальною ставкою 15% від прибутку. Якщо ж справа піде і садиба 

розростеться, то господареві доведеться реєструватися як суб'єкт 

підприємницької діяльності зі сплатою єдиного податку. 

   Економічною основою підприємництва в сфері зеленого туризму є 

послуга і продукт, вироблені на селі. Виручка від реалізації 

залишається на території громади, податкові та інші збори надходять 

в розпорядження місцевого бюджету, створюються нові робочі місця 

не тільки за кількістю, але і за професіями. Створюється базис для 

подальшого розвитку, мета якого – привернути замовника послуг 

(туриста) на термін не менше двох діб, в цьому випадку формується 

додаткова виручка за рахунок проживання, харчування та інших 

сервісних послуг. 

   Однак, на жаль, все розвиток сільського туризму в Україні 

відбувається без реальної підтримки з боку держави. Багато говоримо 

і пишемо, мало робимо. 

   Тому сьогодні, як ніколи, необхідні увага і підтримка держави в 

розвитку сільського зеленого туризму. Потрібні організаційно-

правові та економічні основи, державні і регіональні програми 

підтримки сільського туризму. Потрібно дати можливість доступу 

сільських підприємців, які розвивають туризм, до пільгового 
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кредитування, надати і закріпити певні пільги і преференції для 

суб'єктів підприємницької діяльності в сфері сільського туризму. 

Глибоко переконаний, що при необхідній підтримці сільський туризм 

в Україні цілком може відбутися як високорентабельна галузь 

економіки. 

Про категорії Знака «Українська гостинна 
садиба» («Ukrainian Guest House») – 

символічне зображення української хати, під 

якою замість зірочок – квіти: один, два або 

три в залежності від рівня садиби. Знак має 

чотири категорії. Базовий рівень садиби 

позначений просто хатиною без квітів. 

Перша категорія – одна квітка, друга – два, а 

третя, найвища, позначена трьома квітками. 

Що ж додає садибі квіток, а значить, привабливості для туристів? 

Складових, що підвищують клас садиби, багато: парковка для машин, 

окремий вхід для гостей, альтанка, лазня, дитячий майданчик, 

обробка приміщень тільки натуральними матеріалами, наявність 

Інтернету, гарячої води і т.д. Відповідно, зростає і вартість. А 

значить, туристи, яким, скажімо, дитячий майданчик вже або ще не 

потрібен, можуть заощадити, вибравши садибу без нього. Інша 

сторона медалі – надпис «За зелений туризм».  

 

 
 

   

 Процес взаємодії туризму і бібліотек набуває широкого значення  

для місцевої громади. Це дозволяє: виконати навчально-

просвітницьку і інформаційну функції бібліотеки. Інтеграція 

бібліотек як закладів культури у сферу туризму є перспективним 

напрямком роботи. 

Проникнення індустрії туризму в діяльність бібліотек може 

відбуватись у таких напрямках: 

 створення і розробка різноманітних туристичних маршрутів,  

в т. ч. і інтерактивних, що ґрунтуються на краєзнавчих ресурсах  

та краєзнавчих розвідках бібліотек; 

формування різноманітних електронних баз даних про цікаві та 

унікальні туристичні об’єкти регіону, туристичну інфраструктуру 

регіону (готелі, транспорт, розважальні заклади, музеї тощо); 

«Бібліотека як складова туристичного простору» 
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збір матеріалів про визначних особистостей регіону, запис спогадів 

місцевих жителів; 

підготовка літописів про розвиток регіону; 

накопиченнята збір експозицій для формування музеїв на селі, в 

місті,музейних кімнат при бібліотеках, в т. ч. Створення віртуальних 

музеїв; 

створення різноманітних фотогалерей, віртуальних турів по 

експозиціям місцевих музеїв, цікавих історичних місцях тощо; 

надання туристам довідково-інформаційних послуг у туристичній 

сфері як безпосередньо в бібліотеці, так і онлайн; 

організація онлайн-дискусій та груп у соціальних мережах щодо 

обговорення історії краю, розвитку різних видів туризму, блоґів 

та сайтів, що представляють туристичну привабливість регіону тощо. 

співпраця з туристичними фірмами щодо ініціювання нових туристи 

чних маршрутів та допомога екскурсоводам у змістовному 

наповненні екскурсій;  

сприяння у забезпеченні змістовного відпочинку та створення 

рекреаційних і дозвіллєвих зон у бібліотеках; 

популяризація зеленого туризму, як виду відпочинку, сприяння  

самоорганізації сільських садиб, як можливість додаткового заробітку 

для сільського населення; 

навчання та інформування власників садиб щодо основ ведення  

туристичної діяльності, законодавчої бази; 

підтримка місцевого малого бізнесу; поширення інформації про 

потенціал сільських територій та можливі послуги для відпочинку; 

надання інформації власникам садиб про історію свого села, звичаї і 

традиції, легенди, цікаві місця краю; 

організація семінарів, практикумів для початківців, що мають 

бажання займатися туристичним бізнесом; 

залучення волонтерів та громадських організацій до екскурсійної 

роботи; 

надання доступу до Інтернету туристам та використання скайп- 

технологій для спілкування з рідними під час туристичних 

подорожей. 
 

(За матеріалами Бібліомосту «Туризм і бібліотеки: найкращий 

зарубіжний та національний досвід.» 
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http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/120/U_skarbnytsiu_bibliote

kariu_turysm_ta_biblioteky.pdf) 
 

   Роль бібліотеки з даного питаня дуже відчутна – бібліотекарі 

можуть сприяти самоорганізації сільських садиб, як можливісті 

додаткового заробітку для сільського населення; проводити тренінги 

для власників сільських «зелених» садиб з метою навчання основ 

ведення туристичної діяльності «Перші кроки у сільському зеленому 

туризмі – поради початківцям»; створити конівалюти з 

законодавчими актами про зелений туризм в України, про зарубіжний 

досвід організації зеленого туризму, про історичні і природознавчі 

пам'ятки міста(села).    

   Для удосконалення знань з цього питання ЦРБ може організувати і 

провести семінар «Туризм як каталізатор економічного розвитку 

сільських територій», до якого розробити методичні рекомендації 

«Діяльність бібліотеки з інформаційно-рекламного просунення 

сільського зеленого та історичного туризму» «Бібліотечний 

краєзнавчий туризм» та «Сільский туризм та дозвілля: організація 

туристичних подорожей»; організовувати в бібліотеках книжкові 

виставки-поради «Сільський зелений туризм і довкілля – поради для 

небайдужих», «Сільский туризм: врятувати рядового аграрія»; 

проводити мастер-класи за участю народних аматорів свого селища з 

метою популяризації іх продукції. 

 

 

 
 

      

   У людей,що мають бажання працювати у 

сфері сільського туризму, безперечно виникає 

ряд запитань: Чи законна така діяльність? Чи 

треба реєструватися підприємцем? Чи треба 

отримувати ліцензії або інші дозволи від 

чиновників? Які саме податки та збори треба 

платити? Як припинити займатися сільським 

туризмом? Спробуємо відповісти на ці 

запитання.   Слід зазначити, що на сучасному 

етапі формування законодавчої бази з 

врегулювання туризму розвивається досить 

повільно. Багато років на розгляді Верховної Ради України перебуває 

Правові основи діяльності у сфері сільського 

туризму   

 

http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/120/U_skarbnytsiu_bibliotekariu_turysm_ta_biblioteky.pdf
http://ula.org.ua/bibliomist/images/documents/120/U_skarbnytsiu_bibliotekariu_turysm_ta_biblioteky.pdf
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проект Закону «Про сільський зелений туризм». А існуючі 

законодавчі акти не регулюють особливості функціонування окремих 

видів туризму, в тому числі й сільського. Так в статті 4 Закону 

України «Про туризм» від 18.11.2003р. № 1282-ІV лише зазначено, 

що існує такий вид туризму, як сільський. Окремо виділяється 

зелений туризм (як синонім екологічного). Однак абсолютно 

невизначеними залишаються особливості здійснення даних 

специфічних видів економічної діяльності. 

   Документами, що визначають необхідність розвитку туризму, і 

сільського зокрема, є Указ Президента України «Про заходи щодо 

розвитку туризму і курортів в Україні» від 21.02.2007 р. № 136/2007, 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського 

туризму на 2006-2010 роки» від 03.07.2006 р. № 373-р. Але це є 

нормативні документи, а не законодавчі, в яких визначається що 

робити, але не визначено як само. 

   Сільський туризм є законним видом туризму, що означено в 

Правилах обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг 

харчування (затверджено Наказом Держстандарту № 37 від 

27.01.1999 р.). 

   Власник садиби може звернутись із заявкою про таку сертифікацію 

або надання категорії своїй садибі як туристичного об’єкта 

добровільно, якщо це потрібно для задоволення запитів туристів. Але 

це його право, а не обов’язок. (ст. 18, 19 Закону України «Про 

туризм»).Також власник садиби не зобов’язаний мати освіту за 

спеціальністю «готельне господарство», щоб надавати послуги з 

розміщення і харчування туристів. Проте,треба пам’ятати діяльності 

згідно ст.4 та 6 Закону України «Про туризм». Також право 

особистих селянських господарств займатися сільським туризмом 

визначено і в ст. 1 Закону України «Про особисте селянське 

господарство» № 742 від 15.05.2003 р. Ліцензування послуг із 

розміщення та харчування туристів законом не вимагається. У ст. 

5,17 Закону України «Про туризм» це виписано чітко і в Законі 

України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

№ 1775 від 01.06.2000 р. ліцензії для цих видів діяльності не 

передбачені. 

   Сільський туризм як вид діяльності включає, зокрема, надання 

послуг з розміщення та харчування туристів. Ці послуги може 

надавати будь-яка особа без додатк ових дозволів. Тобто власнику 



42 
 

садиби не обов’язково реєструватися як приватному підприємцю (ст. 

5 Закону України «Про туризм»). Якщо є намір займатися сільським 

туризмом у рамках особистого селянського господарства (без 

здійснення підприємницької діяльності), то відповідно до ст.4 Закону 

України «Про особисте селянське господарство» потрібно лише 

поставити на облік своє господарство. Облік селянських господарств 

здійснюють сільські, селищні, міські ради за місцем розташування 

земельної ділянки в порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади з питань статистики. 

   Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг та послуг 

харчування застосовуються тільки до громадян, які зареєструвалися 

як підприємці. Незаконними є будь-які вимоги до власника садиби 

отримувати або показувати сертифікати, вказані у, що в разі 

наявності семи або більше номерів (окремих приміщень для 

розміщення туристів), власник садиби буде зобов’язаний виконувати 

вимоги Правил користування готелями й аналогічними засобами 

розміщення та надання готельних послуг (Наказ Державної 

туристичної адміністрації України № 19 від 16.03.2004 р.). Якщо 

необхідно показати туристам певні місцеві пам’ятки або природні 

принади округи, то ці послуги називаються «туристичний супровід» 

та потребують спеціальної освіти і дозволу. 

   Договори з розміщення туристів (оренди житла) можуть бути і 

письмовими і усними. Але бажано скористатися письмовими 

зразками. У випадку, якщо туристи заподіють яку-небудь шкоду 

садибі, буде легше довести вимоги її власника. 

   Варто також перевірити, чи не приймали місцеві державні 

адміністрації програми розвитку туризму, зокрема, сільського. Такі 

програми передбачають збір даних про власників садиб, які можуть 

надавати послуги розміщення і харчування туристів, а також 

допомогу з інформування власників садиб про потенційних туристів і 

навпаки, інформування туристів про власників садиб, які надають 

послуги. 

   Власник садиби має право отримувати інформацію, необхідну для 

своєї діяльності у сфері туризму, в державних органах та сільських і 

селищних радах, а також брати участь у розробці місцевих програм 

розвитку сільського зеленого туризму ( ст.. 24 Закону України «Про 

туризм»). Окремою формою підтримки в багатьох місцевих 

програмах визнано надання державною службою зайнятості дотацій 

безробітним, які підтвердили намір започаткувати власну справу в 
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сфері сільського зеленого туризму і згодні зареєструватися як 

приватні підприємці. 

   Чи може власник садиби найняти працівника, якщо це буде 

необхідно, у розпал туристичного сезону? Так, може. Трудові 

договори між власником садиби, який не зареєструвався, як 

підприємець, та працівниками укладаються тільки письмово і 

підлягають реєстрації протягом одного тижня у місцевому органі 

влади. Навіть за тривалого проживання туристів у садибі, треба 

пам’ятати, що договори потребують нотаріального засвідчення та 

органах технічної інвентаризації тільки у випадку, якщо строк дії 

договору перевищує 12 місяців (ст. 793 Цивільного кодексу України). 

Але , щоб уникнути порушення пункту 9.1 Закону України «Про 

податок з фізичних осіб», строк одного туриста власнику садиби, 

який не є підприємцем, краще вказувати не більше 15 днів. Тоді 

вимоги засвідчувати або реєструвати такі договори також будуть 

незаконними. На вимогу туриста власник садиби може надавати 

заповнений власноруч документ, який зазначає строк розміщення, 

вартість основних і додаткових послуг, а також прізвище та ім’я 

туриста. 

   Важливо, що власники садиб, які не зареєструвалися як приватні 

підприємці, можуть укладати договори саме на розміщення туристів, 

а не їх туристичне обслуговування. Але власник садиби може укласти 

договори не з окремими туристами, а з туристичною фірмою. 

   Власнику садиби, який не зареєструвався як приватний 

підприємець, треба пам’ятати такі положення. Послуги з розміщення 

і харчування туристів не звільнені від сплати податку на додану 

вартість. Але дохід від оренди житла не підлягає оподаткуванню цим 

податком незалежно від суми (пункт 3.2.2 Закону України «Про 

податок на додану вартість» № 168 від 03.04.1997 р.). Послуги з 

харчування туристів підлягатимуть обов’язковій сплаті податку на 

додану вартість тільки якщо протягом останніх календарних 12 

місяців сума доходу від цих послуг перевищить 300 тисяч гривень 

(пункт 2.3.1 вищезазначеного Закону). Отже, якщо власник садиби, за 

період, наприклад, з 1 березня 2007 року по 1 березня 2008 року., 

одержить дохід від послуг за харчування 200 тисяч гривень, то 

реєструватися платником податку на додану вартість він не 

зобов’язаний, але може це зробити добровільно. 

   Доходи від оренди житла та інших приміщень садиби 

оподатковуються за загальною ставкою податку з доходів фізичних 
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осіб 15%. Проте, на цю суму не нараховуються збори на обов’язкове 

пенсійне та соціальне страхування, оскільки власник садиби тільки 

надає у користування своє майно, а не виконує при цьому інші платні 

роботи чи послуги для туристів (лист Пенсійного фонду України № 

1852/04 від 27.02.2004 р.). Крім того, власник садиби, який не 

зареєструвався як підприємець, але веде книгу обліку доходів, не 

зобов’язаний фіксувати власні витрати, пов’язані з розміщенням 

туристів у садибі. Річ у тім, що при поданні річної податкової 

декларації, власник садиби має право повернути собі 25% одержаного 

від оренди житла доходу без додання документів, які підтверджують 

витрати, як це вимагається від підприємців. Таке право власника 

садиби передбачено в чинному додатку 6 до Інструкції про 

прибутковий податок з громадян № 12 від 21.04.1993 р. Якщо 

приватні підприємці мають сплачувати податок з доходів авансом 

щоквартально, то власник садиби може сплачувати податок з доходів 

від надання послуг з харчування туристів на підставі річної 

декларації (якщо ці доходи не звільнені від оподаткування згідно з 

наступним абзацом), або протягом 40 днів після закінчення звітного 

кварталу в частині доходів від розміщення туристів. Щодо надання 

послуг з харчування туристів, то дуже важливим є те, що пункт 4.3.36 

Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889 від 

22.05. 2003р. звільняє від сплати податку доходи, отримані від 

продажу вирощеної власником у своїй садибі сільськогосподарської 

продукції, в тому числі продуктів її первинної переробки. При чому 

садиба має бути надана для ведення особистого селянського 

господарства без збільшення паю, чи з присадибною ділянкою 

житлового будинку. Власник садиби має подати туристам (на їх 

вимогу) довідку про своє право отримувати такі доходи без 

утримання податку. Форму довідки затверджує Кабінет Міністрів 

України. 

   Власник садиби, не зареєстрований як приватний підприємець, 

може сплачувати внески на своє соціальне страхування добровільно, 

якщо в цьому виникне потреба. Якщо він захоче припинити 

діяльність у галузі сільського туризму, не має виконувати якісь 

додаткові формальності. 

   Якщо власник садиби зареєструвався як приватний підприємець, то 

він має право без придбання патенту здійснювати торгівельну 

діяльність із продажу харчів вітчизняного виробництва, указаних у 

ст. 6 Закону України «Про патентування деяких видів 
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підприємницької діяльності» № 98 від 23.03.1996 р.(хліб і хлібні 

вироби, борошно, сіль, цукор, олія, молоко і вершки, крім згущених і 

добавок, безалкогольні напої, морозиво, дитяче харчування, 

яловичина і свинина, домашня птиця, риба, яйця, ягоди і садовина, 

мед та інші продукти бджільництва, картопля та плодоовочева 

продукція). 

   У разі суперечок щодо повернення частини податків, треба 

пам’ятати, що за неповне або несвоєчасне перерахування власнику 

садиби суми надмірно сплаченого ним податку готівкою, через банк 

або відділення пошти, районний орган державного казначейства має 

накласти на податкову інспекцію штраф у розмірі 10,50 або 100% 

суми податку (Інструкція Державного казначейства № 82 від 

04.05.2005 р.). 

   Процедура припинення реєстрації фізичної особи підприємця 

визначена Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755 від 15.05.2003 р. Вона є 

доволі тривалою і тому власнику садиби треба ретельно обміркувати, 

чи потенційна кількість туристів і доходи від їх обслуговування 

будуть достатні, щоб покрити витрати на реєстрацію або припинення 

своєї підприємницької діяльності. 

 

 
 

 

 



46 
 

 

науково-практичне видання 

 

 

 

Туризм природного кольору 

 

 

 

 

Укладач     Т.В.Смєкалова 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 03.04.2017. 45 стор. Тираж 50 примірників. 

ОКЗ «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА», 

м. Харків, просп. Ювілейний, 49/8 

h_libra@ukr.net 

http://www.khoyub.com.ua 

http://fayni-pavu.blogspot.com/ 

 

mailto:h_libra@ukr.net
http://www.khoyub.com.ua/
http://fayni-pavu.blogspot.com/

