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ВПЛИВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА 

РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 

У сучасних умовах формування об’єднаних територіальних 

громад, розвиток зеленого туризму впливає на стабілізацію 

економічного розвитку сіл, забезпечення зайнятості сільського 

населення, їх виходу з соціально-економічної кризи, забезпечує 

демографічну стабільність. Зелений туризм в більшості країн світу 

розглядається як невід’ємна складова програми комплексного 

соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних 

громад. В Україні важливо швидко подолати відставання у 

розвитку зеленого туризму шляхом державного регулювання на 

рівні самоорганізації населення. Розвиток кожної окремої 

територіальної громади впливає на функціонування певних 

галузей місцевого самоврядування, в тому числі і зеленого 
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туризму. Виникає необхідність звернути увагу на поняття 

«зелений туризм», вплив об’єднаних територіальних громад на 

розвиток зеленого туризму. 

На сучасному етапі розвитку суспільства ефективність 

будь-якої територіальної громади залежить від розвитку туризму, 

що дає можливість для створення нових робочих місць, отримання 

прибутку від надання послуг туристам, підтримки життя і 

добробуту сільського населення, забезпечення соціально-

економічного відродження сільської території.  

У Розділі ІІ ст.6 Закону України «Про туризм» зазначено: 

«Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів 

розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної 

діяльності». Це положення цілком відповідає рекомендаціям 

декларації Гаазької міжпарламентської конференції з туризму (10–

14 квітня 1989 р.) – інструменту, покликаному регулювати 

взаємовідносини країн у сфері туризму, де зазначено: «Країни 

повинні виробити оптимальну стратегію розвитку туризму для того, 

щоб максимально ефективно використовувати місцеву інфраструк-

туру і ресурси» [3].  

Основні проблеми розвитку заповідної справи в Україні 

зумовлені, перш за все, недосконалістю системи управління в цій 

сфері, низьким рівнем фінансування, матеріально-технічного 

забезпечення, недостатнім розвитком спеціальних наукових 

досліджень, слабкою правовою відповідальністю за порушення  
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режиму заповідних територій та об’єктів» [2]. 

Найбільш важливим для розвитку туристичної галузі у 

законодавчому напрямку є створення вільних економічних зон та 

регіонів пріоритетного розвитку, які дозволять розвивати 

культурний та історичний потенціал периферійних територій за 

рахунок активізації інвестиційної діяльності, поліпшення 

інфраструктури, якості послуг. 

Територіальну громаду потрібно визначати не лише як 

територіальне об’єднання жителів, а й об’єднання за схожими 

інтересами та цілями, пов’язаними із спільною територією. Для 

сільського населення такими інтересами можуть стати об’єднання 

зусиль, направлених на розвиток сільського зеленого туризму.  

Об’єднана територіальна громада у розвитку зеленого 

туризму може вирішувати питання на рівні місцевого 

самоврядування різними формами, а саме: провести референдум, 

загальні збори громадян за місцем проживання, колективні та 

індивідуальні звернення жителів до органів і посадових осіб 

міського самоврядування, громадянські слухання, місцеві 

ініціативи та інші, які не заборонені законом. 

Розвиток зеленого туризму не вимагає великих витрат, 

оскільки його основою є побут і особливості сільського життя. 

Однак, законодавством України не встановлено вимоги до 

власників садиб щодо організації побуту та зручностей для 

відвідувачів. Розвиток зеленого туризму має велике значення як для 
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туристів, так і для об’єднаної територіальної громади, що призведе 

до соціально-економічного розвитку території. Для туристів 

забезпечується активний відпочинок на селі, споживання свіжих 

продуктів харчування, спілкування з місцевими жителями, пізнання 

культури, звичаїв і традицій села, здобуття нових умінь, контакт з 

природою тощо. Для територіального розвитку зелений туризм дає 

можливість для додаткового доходу, покращується інфраструктура 

території, вирішення соціально-економічного забезпечення 

сільських територій, збереження культурної спадщини села, 

особистий розвиток сільського населення. 

Згідно Державної цільової програми розвитку туризму та 

курортів на період до 2022 року [1], було розроблено проект 

Програми розвитку сільського туризму в Україні. 

Основними завданнями Програми стали: 

 забезпечення розвитку сільського туризму, як 

пріоритетного напрямку туристичної діяльності в Україні; 

 підвищення рівня добробуту сільського населення, 

скорочення міграції робочої сили з сільської місцевості до міст; 

 розширення сфери зайнятості сільського населення; 

 розширення можливостей реалізації продукції 

особистого підсобного господарства як готових продуктів 

харчування; 

 відродження і розвиток місцевих ремесел, місцевих 

фольклорних і культурних традицій, народних звичаїв, пам’яток 
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історико-культурної спадщини; 

 стимулювання розвитку інфраструктури сільського 

туризму. 

Програмою визначаються такі напрями розвитку сільського 

туризму в Україні: формування правового механізму розвитку 

сільського туризму; визначення економічних засад функціонування 

ринку сільського туризму; проведення інфраструктурних 

досліджень та залучення інвестицій в розвиток інфраструктури 

сільського туризму; розробка маркетингової політики на ринку 

послуг сільського туризму; формування кадрового потенціалу для 

розвитку сільського туризму [1]. 

Отже, забезпечення території шляхом сприяння сільського 

туризму пов’язано з особливостями природного середовища певної 

території, що створює матеріальну базу для розвитку сільського 

туризму. За таких умов сільським територіям потрібно доводити 

переваги розвитку сільського зеленого туризму, завойовувати 

авторитет серед інших видів туризму і, по можливості, 

збільшувати його.  
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ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У 

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНТЕРАКТИВНИМИ МЕТОДАМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК  

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

На думку Glaser [1; 25], здатність критично мислити 

вимагає знання методів логічного дослідження та міркування. 

Однак, деякі з них можна набути та реалізувати лише через 

практику, можливо, керуючись освітнім середовищем, з подальшим 


