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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АГРОТУРИЗМУ ДЛЯ 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 
Соціально-економічний розвиток сільських регіонів України 

є одним із ключових питань у державних, регіональних та місце-
вих цільових програмах і стратегіях. Це, в першу чергу, 
пов’язано з тим, що в сільській місцевості проживає близько тре-
тини всього населення держави, переважна більшість якого заді-
яна в аграрній сфері виробництва. Безумовно, стабільність та 
збалансований розвиток виробництва основних продуктів харчу-
вання рослинницького та тваринницького походження є гаран-
том продовольчої безпеки держави, її економічної незалежності 
від іноземних виробників товарів-аналогів. 

Сучасна ситуація в сільських регіонах України вимагає по-
шуку принципово нових, перспективних напрямів розвитку гос-
подарської діяльності з метою подолання соціально-економічних 
й екологічних негараздів. Одним із дієвих шляхів є розвиток аг-
рарного туризму. 

Попит на туристичний продукт і туристичні послуги зумов-
лений історико-культурною зацікавленістю туристів (вітчизня-
них та іноземних ), і фізіологічною потребою людини в оздоров-
ленні, лікуванні, відпочинку. 

Зі сторони адміністрації підтримка агротуризму обумовлена 
бажанням підвищити рівень економічної дохідності регіональ-
них бюджетів та окремих жителів сільских регіонів, так і еконо-
мічною необхідністю цих регіонів створити нові робочі місця 

Агротуристична діяльність є однією із реальних можливостей ви-
рішення гострої проблеми працевлаштування населення та поліп-
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шення їх економічного становища. Агротуризм, охоплюючи широ-
кий спектр послуг, дозволяє залучати працівників різних, не рідко 
суміжних з туристичної галуззю, сфер народного господарства. 

Як показує світовий досвід, вузько направлена спеціалізація 
не може бути єдиним джерелом економічного добробуту сільсь-
кої економіки, диференціація якої призвела до усвідомлення зна-
чимості агротуристичної діяльності на селі. 

По деяким оцінкам агротуризм забезпечуэ 10—20 % загаль-
ного прибутку від туризму країни [1]. Для багатьох селян він є 
економічно вигідним видом діяльності і розглядається у тісному 
взаємозв’язку із виробничої сільськогосподарської діяльністю. 

На нашу думку соціально-економічне значення агротуристи-
чної діяльності в контексті збалансованого розвитку сільських 
територій полягає у: 

 стимулюванні власників особистих селянських господарств, 
які займаються агротуризмом як видом підсобної діяльності; 

 розвитку й модернізації місцевої (регіональної) інфра-
структури; 

 реалізації надлишків вирощеної сільськогосподарської про-
дукції; 

 збільшенні прибутків селян за рахунок: плати туристів за 
використання сільськогосподарських ресурсів; основних (розмі-
щення, харчування) та додаткових (екскурсійні програми, похо-
ди, тематичні фестивалі тощо) видів туристичних послуг; турис-
тичних податків тощо; 

 активізації місцевого ринку праці, затримуючи при цьому мо-
лодь на селі, зменшуючи міграцію до великих міст чи за кордон; 

 створенні умов для повноцінного відпочинку незаможної 
верстви населення тощо. 

За рахунок розвитку аграрного туризму суттєво підвищуєть-
ся і рівень еколого-культурного розвитку селян, їх екологічної 
свідомості. 

Все більше українських сімей починають свій власний бізнес 
у вигляді прийому туристів, здачі житла та надання послуг з хар-
чування. Проте, відсутність правового підґрунтя й досвіду роз-
витку туристичної діяльності стають на заваді отримання еконо-
мічних прибутків і залучення туристів (особливо іноземних). До 
існуючих перешкод також належать: 

 відсутність комплексного підходу та дієвої системи управ-
ління туристичною діяльністю в сільських регіонах; 
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 низька активність і культура сільських жителів щодо органі-
зації власного бізнесу; 

 невідповідність наявного житлового фонду, транспортної 
інфраструктури існуючим національним і міжнародним стандар-
там тощо. 

Соціально-економічну ефективність від агротуристичної дія-
льності можна визначити за наступними показниками: 

1) економічні: 
 кількість туристів, яку може прийняти одна агросадиба 

(людина/місце); 
 середньорічна кількість туристів, які обслуговуються в од-

ній агросадибі (чол.); 
 продуктивність праці (тис. грн. / людину); 
 рентабельність діяльності (%); 
 обсяг інвестицій (тис. грн..); 
 питома вага послуг агротуризму в загальному обсязі плат-

них послуг населення регіону (%). 
2) соціальні: 
 частка зайнятого населення в сфері аграрного туризму від 

загальної кількості працюючих (%); 
 частка місцевого населення, яке отримує послуги від агро-

туризму (%); 
 кількість туристів на 1000 чоловік населення території. 
Бізнес у сфері агротуризму є малозатратним, так як основна 

інфраструктура вже створена самими селянами та природно-
ресурсними можливостями регіону [2, 3]. 

З метою реалізації основних соціально-економічних функцій 
агротуризму в досліджуваному регіоні вважаємо за необхідне: 

 створити інфраструктуру для забезпечення сервісного об-
слуговування відвідувачів (у тому числі — залучення інвестицій 
з боку держави чи від зарубіжних партнерів); 

 розробити та запровадити систему матеріального стимулю-
вання для власників садиб й місцевих жителів, які займаються 
або планують працювати в агротуризмі; 

 забезпечити благоустрій існуючих екскурсійно-туристичних 
маршрутів, розробити нові екскурсійні програми для усіх кате-
горій відвідувачів; 

 розвивати рекламно-інформаційний сектор, направлений на 
просування агротуристичного продукту на внутрішній і зовніш-
ній ринки; 
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 налагодити тісний взаємозв’язок між сільським населенням 
і туристичними компаніями, органами державної влади, що заці-
кавлені в організації агротуризму [11]. 

Отже, агротуризм є важливою складовою соціально-
економічного розвитку сільських територій, а також екологічно-
безпечним видом діяльності, що дозволяє одночасно отримувати 
прибутки, збільшувати обсяги виробництва високоякісної про-
дукції, сприяти охороні довкілля та раціональному веденню 
сільськогосподарської діяльності. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
ИННОВАЦИОННОГО ТИПА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Инновационное развитие следует рассматривать как одно из 

приоритетных направлений устойчивого экономического разви-
тия на всех уровнях управления. Именно инновационный тип 
экономики определяет уровень национальной конкурентоспосо-
бности, потенциал инновационного развития. В этих условиях 
центр тяжести по обеспечению устойчивости любой хозяйствен-
ной системы переносится на региональный уровень. Сегодня ре-
гион выступает не только как структурный элемент комплекса 
страны, но и как относительно самостоятельная целостная эко-


