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Стандарти туристичної галузі, які діють в Україні, створюють сприятливі умови для функціонування в 

державі ефективного, розвинутого туристичного ринку з безпечними, високоякісними, різноманітними 

туристичними послугами [5]. Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні зумовлюється 

необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних проблем сучасного села. Основним завданням 

сільського зеленого туризму у Вінницькій області є створення власного туристичного продукту та розвиток 

внутрішнього туризму, що розглядається як один з перспективних напрямів розвитку економіки області: 

«розвиток туризму як галузі, що здійснює вплив на розвиток багатьох секторів економіки області, збереження і 

використання її культурно-історичного і природного потенціалу» [4]. Розвиток в’їзного та внутрішнього 

туризму, екскурсійної діяльності має стати важливим чинником для підвищення якості життя в області, 

створення додаткових робочих місць, наповнення місцевих бюджетів та підвищення авторитету області як на 

внутрішньому, так і на міжнародному туристичних ринках[3]. Департаментом міжнародного співробітництва та 

регіонально розвитку облдержадміністрації розроблено Програму розвитку туризму у Вінницькій області на 

2016-2020 роки.  

Очікуваними результатами виконання заходів Програми є такі: 

– створення та підтримка позитивного іміджу Вінницької області, поширення інформації про соціально-

економічний та культурний потенціал регіону; 

– розвиток культурно-історичного та екологічного туризму; 

– розвиток релігійного, паломницького туризму; 

– розвиток туризму вихідного дня та сільського зеленого туризму; 

– розвиток оздоровчо-лікувального туризму на базі мінеральних та радонових вод Вінниччини; 

– підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; 

– сприяння розвитку активних видів туризму (пішохідного, водного, кінного, велотуризму тощо) з 

урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього 

середовища; 

– розвиток та реконструкція дорожньо-транспортної інфраструктури; 

– створення та просування туристичного продукту Вінниччини на всеукраїнських та міжнародних 

туристичних виставках; 

– підвищення якості та розширення асортименту туристично-рекреаційних послуг; 

–налагодження нових ділових контактів з потенційними іноземними інвесторами; 

–підвищення рівня обізнаності вітчизняної та міжнародної спільноти стосовно туристичного та 

інвестиційного потенціалу Вінницької області; 

– підвищення ділової активності територіальних громад та суб’єктів господарювання регіону [1]. 

Отже, зелений туризм – одна з найперспективніших сфер в туристичному бізнесі. Звичайно, цей вид 

підприємницької діяльності не вирішить усіх соціальних проблем на селі, але дасть можливість одержувати 

додаткові доходи при незначних вкладеннях коштів самих селян, а завдяки підтримці органів місцевого 

самоврядування і держави можлива поступова ліквідація негативних явищ як у сільському господарстві, так і в 

інших сферах господарської діяльності на селі, а також поліпшення соціально-економічного стану місцевого 

населення [2, С. 47]. 
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