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та досліджувати можливість використання лікувальних грязі, термаль-
них та мінеральних вод для розвитку лікувального туризму. 

 
1. Довідка про виконання обласної програми розвитку туризму та курортів на 

2011 – 2015 роки за підсумками 2014 року: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: 
http://khoda.gov.ua  
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Сільський зелений туризм для України – нове поняття і досить 
перспективне. Сільський туризм являє собою незвичайну форму від-
починку в приватних господарствах сільської місцевості з викорис-
танням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобно-
го або фермерського господарства, природно-рекреаційних особливо-
стей місцевості та культурної, історичної, а також етнографічної спа-
дщини регіону. 

Для отримання глибоких вражень від краси природи можна за-
стосовувати різні активні форми зеленого туризму: піший, велосипед-
ний, кінний, водний, спортивне рибальство. Найпопулярнішими об'єк-
тами зеленого туризму області є: садиби «Родинне гніздо», «Гайдама-
цька долина», «Чарівний куточок». 

Завдяки своєму економічному та географічному положенню міс-
то Вінниця має значний туристичний потенціал, а саме: природна та 
культурна спадщина, історико-культурний комплекс, городище три-
пільської культури, пам’ятки архітектури і археології, парки, дендро-
парки, місця поширення народних ремесел, заказники, пам’ятки при-
роди, бази «зеленого» туризму. 

Зелений туризм дає відпочиваючим можливість звернутися до 
витоків народу, його культурних традицій, до природного середовища 
зокрема. Дозволяє задовольнити потребу у вивченні історичної, куль-
турної, етнографічної, а також архітектурної спадщини, звичаїв та ре-
месел, що характерні для даного регіону. 

Особливо характерною рисою для даного виду туризму є участь 
відпочиваючих у збиральництві, грибів, плодів, ягід, горіхів та інших 
дарів природи що є однією з найстаріших форм господарської діяль-
ності людини. 

Перспектива розвитку галузі полягає у створенні конкурентосп-
роможного Вінницького турпродукту та розвиток внутрішнього тури-
зму: розробка нових туристичних маршрутів, розвиток сільського зе-
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леного туризму (представлені такі ремесла, як різьба по дереву, гонча-
рство, вишивка, писанкарство, теслярство, лозоплетіння, каменотес-
ний промисел, живопис, кераміка, флористика, лялька-мотанка, гобе-
лен, плетіння).  

Основними районами розвитку сільського зеленого туризму Він-
ницької області є: Ямпільщина, Барський, Могилів-Подільський, Му-
ровано-Кириловецький, Жмеринський, Піщанський райони [1]. Зокре-
ма, спостерігається відродження сіл, де активно розвивається сільсь-
кий зелений туризм, а саме у селах Губник, Канава, Гармаки Віннич-
чини та ін. 

З метою визначення перспективних територій для розвитку сіль-
ського зеленого туризму у Вінницькій області спеціалістами управлін-
ня культури і туризму облдержадміністрації було проведено моніто-
ринг та створено електронну базу існуючих господарів, що надають 
послуги туристам на селі. В області доповнюється електронна база 
щодо перспективних господарств з надання туристичних послуг на 
селі та забезпечено діяльність 50 агросадиб, що пропонують комфорт-
не проживання, сімейний відпочинок, народну традиційну кухню, 
екологічно чисті продукти харчування, цікаве дозвілля. З них дві са-
диби мають третю (найвищу) категорію системи категоризації сільсь-
кої нічліжної бази «Українська гостинна садиба» і сім садиб мають 
базову категорію.  

Сільський зелений туризм є переважно новим для Вінницької об-
ласті, але вкрай важливим, тому що села Вінничини багаті історико-
архітектурною спадщиною, самобутньою культурою та побутом. В 
сучасних умовах такий вид туризму є перспективним, оскільки може 
зосередити робочу силу в сільській місцевості, замінюючи виробницт-
во. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що сільський зелений ту-
ризм є корисним як для самих відпочиваючих і сільського населення, 
так і для держави в цілому. Вона має всі необхідні умови для розвитку 
сільського туризму. Щоб досягти успіху потрібне належне фінансу-
вання, створення програм розвитку, щодо «зеленого» туризму та від-
повідних проектів, а також вирішення вже існуючих проблем. Одною 
із найбільших проблем зеленого туризму на Вінниччині – є відсутність 
пропаганди даного явища. Також актуальною проблемою залишається 
раціональне використання сільських ландшафтів, а в окремих випад-
ках і їх відродження та охорона, а це можливо лише тоді, коли буде 
використовуватися те, що було набуто народом у минулому: етнічну 
культуру, землеробський досвід, звичаї та традиції сільського насе-
лення, а також врахувати сучасні можливі тенденції розвитку сільсь-
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ких поселень та поліпшення їх ландшафтної структури.  
 
1. Розвиток зеленого туризму на Поділлі – 2009: [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.bershad.ua/news/oficial/nove/14751.html 
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Останнім часом у світі спостерігається зростання інтересу турис-
тів до оздоровчого туризму. Швидкий темп життя, зростання потоку 
інформації, несприятлива екологічна обстановка в більшості країн 
змушує людей звертатися до цього виду туризму , щоб хоч якось зара-
дити факторам які негативно на нас впливають. Так як , діяльність 
рекреаційного комплексу дає можливість оздоровити велику кількість 
населення. Дослідження та аналіз туристсько-рекреаційних ресурсів та 
туризму загалом будь-якої області є актуальною темою оскільки роз-
криваються перспективи розвитку рекреаційної діяльності на цій тери-
торії, що призводить до збільшення туристських потоків на території 
та популяризації відпочинку не виїжджаючи закордон серед громадян 
України та приваблення громадян сусідніх держав, що у свою чергу, 
підтримує економіку країни. 

Розвиток рекреації та туризму України було розглянуто у робо-
тах О. Бейдика, П. Масляка, Є. Панкової. Розвиток рекреації та туриз-
му саме Хмельницької області розглянули наступні дослідники:                  
К. Геренчук, О. Костюк, О. Танасійчук. Аналізуючи їх роботи, можна 
відмітити, що одним з регіонів перспективного розвитку рекреації в 
нашій країні є Хмельниччина. Як було визначено у «Програмі розвит-
ку туризму у Хмельницькій області на 2013-2015 роки» одним із пріо-
ритетних видів туризму області є і залишається лікувально-
оздоровчий.  

Санаторії Хмельницької області це, в першу чергу, багатопрофі-
льні курорти для дітей і дорослих. Клімат, природні фактори дозволя-
ють лікувати захворювання серця і судин, захворювання і травми 
центральної і периферичної нервової системи, дихальної системи, об-
міну речовин, шлунково-кишкового тракту, захворювання опорно-
рухового апарату. 

Зокрема в області працюють 33 оздоровчих заклади майже на 4 
тис. місць серед яких варто виділити: «Збруч» (спеціалізується на за-
хворюваннях органів травлення, сечовидільної системи, обміну речо-
вин та ендокринної системи) та «Товтри» (профіль: захворювання пе-


