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Дарчук В. Г. Рекламні маршрути по точках садиб як один із чинників розвитку сільського (зеленого) туризму
в Україні
Мета статті полягає у визначенні передумов розвитку сільського (зеленого) туризму на території України за напрямами аналізу: стан сільської
місцевості, кількість сільського населення, кількість зареєстрованих сільських (зелених) садиб і запропонованих маршрутів садибами сільського
(зеленого) туризму. У результаті проведення аналізу стану сільських населених пунктів України було виявлено, що за період з 1991 по 2013 рр. з
карти України зник 641 сільський населений пункт (40 селищ і 601 село). За допомогою програмного забезпечення Vizicom 3.5.11 запропоновано 9
маршрутів, а саме: Кримські, Закарпатські, Івано-Франківські та Чернівецькі, Київсько-Полтавські, Львівські, Полтавські, Хмельницько-ВінницькоЧеркасько-Одесько-Миколаївські та Чернігівські садиби сільського (зеленого) туризму. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є
побудова моделі розвитку сільського (зеленого) туризму України, що включає імітаційне прогнозування базових складових сфери туристичних
послуг (надання туристам набору туристичних послуг).
Ключові слова: село, сільський (зелений) туризм, садиба, маршрут.
Рис.: 9. Табл.: 2. Бібл.: 11.
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Цель статьи заключается в определении предпосылок развития сельского (зеленого) туризма на территории Украины по следующим направлениям анализа: состояние сельской местности, количество сельского населения, количество зарегистрированных сельских (зеленых)
усадеб и предложенных маршрутов усадьбами сельского (зеленого) туризма. В результате проведения анализа состояния сельских населенных пунктов Украины было обнаружено, что за период с 1991 по 2013 гг.
с карты Украины исчез 641 сельский населенный пункт (40 поселков и 601
село). С помощью программного обеспечения Vizicom 3.5.11 предложено
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Черновицкие, Киевско-Полтавские, Львовские, Полтавские, ХмельницкоВинницко-Черкасско-Одесско-Николаевские и Черниговские усадьбы сельского (зеленого) туризма. Перспективами последующих исследований в
данном направлении является построение модели развития сельского
(зеленого) туризма Украины, что включает имитационное прогнозирование базовых составляющих сферы туристических услуг (предоставление туристам набора туристических услуг).
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П

роблема занепаду сільських територій, яку мож
на і треба вирішувати шляхом розвитку туризму,
зокрема сільського (зеленого) туризму, є акту
альною для нашої країни як і для більшості держав світу,
особливо в умовах продовольчої кризи. Поширення сіль
ського (зеленого) туризму, як показує досвід країн Євро
пи, перешкодив занепаду багатьох регіонів. В Україні цей
вид туризму поки розвивається тільки завдяки аматор
ським зусиллям, зокрема Спілки сприяння розвитку сіль
ського (зеленого) туризму та інших небайдужих людей.
Аналіз наукових досліджень і публікацій свідчить,
що проблемам аналізу передумов розвитку сільського
(зеленого) туризму України присвячено багато праць,
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The goal of the article is to identify prerequisites of development of rural
(green) tourism in the territory of Ukraine by the following directions of
analysis: state of the rural districts, size of rural population, number of registered rural (green) manors and proposed routes through manor sites of the
rural (green) tourism. The conducted analysis of the state of rural settlements
of Ukraine revealed that 641 rural objects (40 settlements and 601 villages)
disappeared from the map of Ukraine during 1991 – 2013. The author used
Vizicom 3.5.11 software to develop 9 routes, namely: Crimean, Carpathian,
Ivano-Frankivsk and Chernivtsi, Kyiv-Poltava, Lviv, Poltava, Khmelnytskyi-Vinnitsa-Cherkasy-Odesa-Mykolayiv and Chernigiv manors of the rural (green)
tourism. The prospects of further studies in this direction is building up a
model of development of rural (green) tourism of Ukraine, which includes
imitation forecasting of basic components of the sphere of tourist services
(providing tourists with a set of tourist services).
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зокрема В. Бирковича, В. Васил’єва, Ю. Васил’єва, В. Гло
вацької, П. Горишевського, Ю. Зинько, Ю. Кузьменко
[1 – 5]. Водночас необхідність виявлення чинників роз
витку сільського (зеленого) туризму за регіонами Украї
ни потребує більш детального висвітлення.
Мета статті полягає у визначені передумов розвит
ку сільського (зеленого) туризму на території України за
напрямами аналізу: стану сільської місцевості, кількості
сільського населення, кількості зареєстрований сіль
ських (зелених) садиб і запропонованих маршрутів са
дибами сільського (зеленого) туризму.
Перш за все, треба визначитися з поняттям «село».
Село – традиційний для території України вид населено
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го пункту, жителі якого зайняті переважно в сільському
господарстві. Історично розміщення сіл обумовлюва
лося вимогами сільськогосподарського виробництва і
природними умовами (водними ресурсами, рельєфом,
ґрунтами, рослинністю, наявністю придатних для сіль
ськогосподарських потреб земель і т.ін.) [6].

З

начний практичний і економічний інтерес викли
кає вивчення сільського розселення в Україні, гео
графія якого змінюється досить швидко. Так, за
1970 – 2006 рр. кількість сільських населених пунктів у
країні зменшилася з 31,3 до 28,6 тис. Причому одночас
но знижувалася загальна кількість сільського населення
(з 21,4 до 15,1 млн осіб, або на 29,4 %) [6].
Зміни в сільському розселенні відбуваються від
носно невисокими темпами. У той же час загальна тен
денція цих змін досить чітко відображає об'єктивні про
цеси, що відбуваються в Україні – впродовж останнього
десятиліття сільське населення кожного регіону країни
поступово скорочується. Так, за період з 1991 р. з карти
України зник 641 сільський населений пункт, зокрема 40
селищ і 601 село. Зокрема, з 1991 по 2012 рр. в Україні
зникло 528 сільських населених пунктів, серед яких 34
селища і 494 села у зв'язку з відсутністю в них жителів.
Водночас через об'єднання з іншими населеними пунк

тами зникло 113 сільських населених пунктів, серед
яких 6 селищ і 107 сіл [6].
Рекордним для України за темпами вимирання сіл
став 2000 р. Тоді з адміністративного обліку було знято 86
населених пунктів (зокрема 78 через відсутність в них лю
дей). Також багато сільських населених пунктів вимерло в
1992 р. (40), 1995 р. (38), 1996 р. (36), 2007 (39) р. Найбільше
за роки незалежності вимерло сіл в Київській (94), Пол
тавській (55), Житомирській (45), Сумській (45), Харків
ській (42) і Чернігівській (40) областях. Менше всього –
на Волині (1), Закарпатті (1), Черкаській (3), Львівській
(5), Хмельницькій (6) і Рівненській (7) областях. Проте че
рез відсутність жителів жодне село за цей час не зникло з
території Івано-Франківської, Тернопільської і Чернігів
ської областей [6]. Соціологи пов'язують кількість вимер
лих сіл з негативним природним приростом населення.
Станом на 1 січня 2013 р. більше всього сільських
населених пунктів зареєстровано на Львівщині (1850),
у Полтавській (1810), Харківській (1679), Житомирській
(1613) і Чернігівській (1481) областях. Менше всього –
у Чернівецькій (398), Закарпатській (579) і Херсонській
(658) областях [8].
Кількість сільських адміністративно-територіальних
одиниць в Україні на 1 січня 2013 р. наведено в табл. 1.
Таблиця 1

Селища міського типу
56
29
22
46
131
43
19
22
24
30
27
109
34
17
33
21
16
20
17
61
31
24
15
8
29
–
1
885

Сільські ради
243
661
379
288
253
579
307
263
477
605
376
206
633
287
439
467
338
384
580
381
259
568
525
252
525
–
4
10279

Складено автором за матеріалами офіційного веб-сайту Верховної Ради України [10].
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Сільські населені пункти
948
1461
1054
1435
1118
1613
579
915
765
1126
995
781
1850
894
1125
1810
1000
1466
1023
1679
658
1414
824
398
1481
–
29
28441
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Адміністративно-територіальна одиниця
Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь (міськрада)
Україна

економіка торгівлі та послуг
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В Україні 27 адміністративно-територіальних оди
ниць, зокрема Автономна республіка Крим, 24 області
та два міста: Київ і Севастополь. У місті Києві, за даними
Державної статистичної служби, відсутні сільські меш
канці, у Севастополі їх лише 6,2%.
У різних адміністративно-територіальних одини
цях України рівень сільського населення дуже різний
(рис. 1): від 9,6 % у Донецькій до 63 % у Закарпатській об
ласті [7]. Загалом можна чітко диференціювати терито
рію України за цим показником: області, де сільського
населення більше 50 % (Закарпатська, Івано-Франківська,
Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Вінницька). За

даними [7], саме в цих областях, за виключенням Ві
нницької, і почав розвиватися сільський «зелений» ту
ризм, і має найбільші темпи зростання зараз. Далі йдуть
області сільського населення від 40 до 50 %. Таких усього
чотири: Волинська, Львівська. Хмельницька, Черкаська.
Найбільшою є група областей від 20 до 40 % – 10 облас
тей. Областей, в яких процент сільського населення ста
новить менше 20 %, усього три: Дніпропетровська, До
нецька, Луганська, усі вони знаходяться на сході країни,
де дуже великий процент урбанізації території.
Кількість сіл в Україні та регіонах у 1991, 2013 рр.
наведено на рис. 2.
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Рис. 1. Кількість сільського населення у 2013 р. за областями України
Складено автором за даними [7].
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Рис. 2. Кількість сіл в Україні та регіонах у 1991, 2013 рр. [9, 10]
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Виходячи з рис. 2, найбільш інтенсивне скорочен
ня кількості сільських населених пунктів відбувалося в
східних і південних областях України. У західній і цен
тральній частині країни, де зосереджено більше поло
вини українських сіл, їх кількість зменшилася трохи.
У ряді західних областей (Івано-Франківській, Львів
ській і Волинській) кількість сільських поселень прак
тично не скоротилася.
Динаміка кількості сільських населених пунктів
в Україні (на 1 січня 2003 – 2013 рр.) представлена на
рис. 3. З наведеної на рис. 3 динаміки кількості сільських
населених пунктів в Україні (на 1 січня 2003 – 2013 рр.)
бачимо, що кількість сіл з кожним роком зменшується
і з 2003 по 2013 рр. з карти України зник 171 сільський
населений пункт.

Розглянемо більш детально кожну область Украї
ни на наявність в ній чинників розвитку сільського «зе
леного» туризму, а саме: кількості садиб (табл. 2).
Виходячи з табл. 2 можна побачити, що офіційно
зареєстровані садиби відсутні у таких областях: у Во
линській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській,
Херсонській і адміністративних центрах – у Києві і Сева
стополі. Найбільша кількість зареєстрованих садиб зна
ходиться у таких областях: Закарпатська (21), Київська
(18), Вінницька (11), Полтавська (8), Чернігівська (8),
Івано-Франківська (7), Хмельницька (7) і АР Крим (7).
Усього в Україні налічується 109 сільських зелених са
диб, це дуже низький показник у порівнянні з іншими
європейськими країнами і з урахуванням кількості сіл,
сільських мешканців і великого потенціалу з розвитку
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Рис. 3. Динаміка кількості сільських населених пунктів в Україні (на 1 січня 2003 – 2013 рр.)
Складено автором за даними [6, 9, 10].

Таблиця 2
№
з/п

Область

Місце знаходження садиби

Назва садиби

Кількість садиб
в області

%

1

2

3

4

5

6

7

6,42

11

10,09

1

с. Нижня Кутузовка

Двуречье

2

с. Пчелине

Cтрана Напєєв

с. Високе

Золота садиба

смт. Коктебель

Дача Коктебелика

5

с. Кизилове

Уютный домик

6

Байдарська долина с. Павлівка

Лесотель «7 чудес»

7

с. Верхоріччя

Загублений Світ

8

с. Канава

Родинне гніздо

9

с. Комарівці

Калиновий цвіт

10

с. Перепеличчя

Медова заводь

с. Губник

Родинне гніздо

с. Бернашівка

Затишок

13

с. Гармаки

Родинне гніздо

14

с. Буша

Чарівний куточок

15

с. Гайове

Подільська Родина

3
4

11
12

АР Крим

Вінницька
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Кількість та розподіл садиб за областями в Україні [5]
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Продовження табл. 2
1

2

На коні

17

с. Буша

Подільська хатина

18

с. Кам’янка

Ненькина колиска

економіка торгівлі та послуг

5

6

19

Дніпропетровська

c. Слов'янка

Перлина степу

1

0,91

20

Донецька

1

0,91

21

19,26

1

0,91

7

6,42

18

16,51

м. Святогірськ

Вилла Мария

21

с. Кострина

Заданька

22

Кошельово

У Габора

23

смт. Чинадійово

Воробей

24

с. Хуст

Фокус

25

с. Івашковиця

Садиба «У Лісника»

26

с. Оріховиця

Лісова Садиба

27

с. Синевирська Поляна

Квітка Горган

28

с. Верхній Студений

Незабудка

29

с. Верхній Студений

Затишний дім

с. Княгиня

Княгиня

с. Лумшори

Гостевой дом

32

смт Міжгір'я

Магнолія

33

смт Міжгір'я

Олеся

34

с. Кричово

Гуцульська хата

35

с. Ізки

Затишна хата в Карпатах

36

смт Чинадйово

Зелена садиба «Вілла де Кампо»

37

с. Синевир

Бокораш

38

с. Іза

Будинок біля озера

39

с. Калини

Садиба на поляні

40

с. Смереково

Тихе життя

с. Воловець

Зачарованi Карпати

с. Новокостянтинівка

Морской бриз

43

с. Ільці

Красна Хата

44

смт. Печеніжин

Старжинської Ольги

45

м. Косів

Горянка
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4

с. Кузьминці

30
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3

16

Закарпатська

41
42

46

Запорізька

с. Татарів

Чертіж

47

с. Криворівня

Садиба «Там, де гори...»

48

м.Рогатин

Хатина на узліссі

49

с. Шешори

Лісова хата

50

с. Халеп`я

Тріпол’є

51

с. Ярове

Яровик

52

с. Дибинці

Дибинецькі Карпати

53

с. Лютарі

Затишок

54

с. Гута

«Садиба отамана»

55

с. Дмитренки

Калиновий кущ

с. Коряківка

У Коряківському раю

с. Дибинці

Зелений гай

58

с. Жуківці

Київські Карпати

59

с. Райківщина

Козача застава

60

с. Кодаки

Villa Gogol

61

с. Синиця

Синиця

62

смт.Баришевка

Баришевка

63

м. Ржищів

Рідні краєвиди

56
57

Івано-Франківська

Київська
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3

4

с. Ліщинка

Отдых под Киевом

65

с. Расавка

Домик рыбака

66

с. Розкопанці

Мальовнича Рось

67

с. Розважів

Зелений Гай

5

6

68

Кіровоградська

Куцеволовка

Успіх

1

0,91

69

Луганська

с. Лиман

В гостях у Лелеки

1

0,91

70

с. Львів-Брюховичі

На узліссі

71

м. Львів

У Домашки

с. Зубриця

Ведмежа

4

3,66

с. Орів

Карпатські полонини

м. Первомайськ

Островок

1

0,91

с. Полянецьке

Відчинення
3

2,75

8

7,34

1

0,91

7

6,42

7

6,42

1

0,91

8

7,34

109

100

72

Львівська

73
74

Миколаївська

75
76

с. Приморське

Куба-далеко

77

с. Шершенці

Етно-еко хата «Білочі»

78

с. Березова Рудка

Карпатський зруб

79

с. Довгалівка

Українські вечори у Ганни
Василівни

80

смт Опішне

Лялина Світлиця

81

с. Березова Рудка

До Марини на гостину

82

с. Диканька

Затишна оселя

83

c. Березова Рудка

База здоровья

84

с. Кобеляки

Седьмое небо

85

с. Опішне

Старий хутір

смт Печеніги

Усадьба Пушкарь

87

смт Меджибіж

Лілія

88

с. Цвіклівці

Катерина

с. Сокіл

Калинка

с. Сокіл

Зелена миля

91

с. Сокіл

лЯгуна

92

с. Сокіл

Веселка

93

c. Смотрич

Світлана

94

с. Залевки

Холодноярський зорепад

95

м. Канів

Тамарине міжгір'я

96

с. Родниківка

Родниківка

86

Одеська

Полтавська

Харківська

89
90

97

Хмельницька

с. Крутьки

Лісове озеро

98

Черкаська

с. Карашина

Наталі

99

с. Моринці

Тарасові шляхи

с. Моринці

Кобзарева колиска

с. Вижниця

Душа Карпат

102

м. Чернігів

Біля Лісковицького озера

103

с. Тростянець

Адоніс

104

с. Тростянець

У Василя

105

с. Андріївка

Андріївські озера

с. Кам'янка

Лісова застава

107

с. Свердловка

На краю світу

108

с. Хаєнки

Зелена світлиця

109

с. Количівка

Зачарована Десна

100
101

106

Чернівецька

Чернігівська

Загалом
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Закінчення табл. 2
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сільського (зеленого) туризму в Україні. Загальну кіль
кість сільських зелених садиб представлено на рис. 4.
З рис. 4 можна зробити висновок, що найбільша
кількість сільських зелених садиб зосереджена на захо
ді та в центрі країни, що можна пояснити саме великою
кількістю сіл, а також, на жаль, найбільшим зникненням
сіл з карти в цих регіонах нашої країни. При цьому, вар
то зауважити, що не усі з цих садиб офіційно зареєстро
вані у законодавчому порядку.

себе 7 садиб або точок («Дача Коктебелика» (смт Кок
тебель) – «Страна Напеев» (с. Пчелине) – «Двуречье»
(м. Алушта) – «Загублений Світ» (с. Многоріччя) –
«Золотая усадьба» (с. Високе) – «Лесотель «7 чудес»»
(с. Павловка) – «Уютный домик» (с. Кизилове)).
На рис. 6 надано опис маршруту № 1 «Кримські
садиби сільського (зеленого) туризму». За рис. 6 ми ба
чимо, що даний маршрут має довжину 343 км і потребує
приблизно 410 грн на транспортні витрати (заправка

Рис. 4. Загальна кількість сільських зелених садиб в Україні
Складено автором з використанням програми Vizicom за даними [5].

Наявність достатньої кількості садиб з яскравим
національним колоритом, який поєднує неповторність
етнічної та культурної спадщини з наданням комплексу
різноманітних туристичних послуг за відносно помір
ними цінами, створює передумови формування та роз
витку національного самобутнього виду туризму – сіль
ського (зеленого) туризму.
Для поширення інформації про наявний потенціал
сільського (зеленого) туризму, формування у майбутніх
споживачів уяви про розмаїття комплексного туристич
ного продукту цього виду туризму та враховуючи резуль
тати вищенаведеного аналізу, нами було запропоновано
9 маршрутів з місцями розташування точок сільського
(зеленого) туризму, а саме: Кримські, Закарпатські, ІваноФранківські та Чернівецькі, Київсько-Полтавські, Львів
ські, Полтавські, Хмельницько-Вінницько-ЧеркаськоОдесько-Миколаївські та Чернігівські садиби сільського
(зеленого) туризму.
Розглянемо розроблені маршрути місцями сіль
ського (зеленого туризму) та описи даних маршру
тів. Для побудови цих маршрутів було використано
комп’ютерну програму Vizicom України.
На рис. 5 представлено маршрут № 1 «Кримські
садиби сільського (зеленого) туризму». Він включає у
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1 автомобіля). Маршрут бере свій початок у смт Кокте
бель («Дача Коктебелика») і закінчується у с. Кизилове
(«Затишний будинок»). Також на рис. 6 можна побачити
відстань кожної садиби відносно початку маршруту (від
старту) і відстань у км від садиби до наступної садиби.
На рис. 7 представлений маршрут № 2 «Закарпатські садиби сільського (зеленого) туризму», а на рис.
8 – опис даного муршруту. Даний маршрут налічує 21
садибу («Квітка горган» (с. Синевирська Поляна) – Бо
кораш (с. Синевир) – Магнолия (смт. Межгор’є) – Олеся
(смт. Межгор’є) – «Затишна хата в Карпатах» (с. Изки) –
«Затишний дім» (с. Верхній Студений) – «Незабудка»
(с. Верхній Студений) – Зачаровані Карпати (с. Воло
вец) – Гостевой домик (с. Лумшори) – «Тихе життя»
(с. Смерекова) – «Заданька» (с. Кострино) – «Княгиня»
(с. Княгиня) – «Лісова Садиба» (с. Ореховица) - Зелена
садиба «Вілла де Кампо» (смт Чинадієво) – «Воробей»
(смт Чинадієво) – Садиба «У Лісника» (с. Івашкови
ця) – «У Габора» (с. Кошельово) – «Будинок біля озера»
(с. Іза) – «Фокус» (с. Хуст) – «Гуцульська хата» (с. Криче
во) – «Садиба на поляні» (с. Калини)).
Виходячи з рис. 8, ми бачимо, що даний маршрут
має довжину 587 км і потребує приблизно 620 грн на
транспортні витрати (заправка 1 автомобіля). Марш
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Рис. 5. Маршрут № 1 Кримські садиби сільського (зеленого) туризму
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Складено автором з використанням програми Vizicom.

Рис. 7. Маршрут № 2 «Закарпатські садиби сільського (зеленого) туризму»
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Рис. 8. Опис маршруту № 2 «Закарпатські садиби сільського (зеленого) туризму»

рут бере свій початок (старт) у с. Синевирська Поля
на («Квітка горган») і закінчується (фініш) у с. Калини
(«Садиба на поляні»).
Так само було побудовано і інші маршрути, до
яких ввійшли:
Маршрут № 3 «Івано-Франківські та Чернівецькі садиби сільського (зеленого) туризму», який налічує 8
садиб сільського (зеленого) туризму («Чертіж» (с. Тата
рів) – «Красна Хата» (с. Ільці) – Садиба «Там де гори...»
(с. Криворівня) – «Душа Карпат» (с. Вижниця) – «Го
рянка» (м. Косів) – «Лісова хата» (с. Шешори) – «Стар
жинської Ольги» (смт Печеніжин). Розраховано, що, цей
маршрут має довжину 157 км і потребує приблизно 190
грн на транспортні витрати (заправка 1 автомобіля).
Маршрут бере свій початок (старт) у с. Татарів («Чер
тіж») і закінчується (фініш) у смт Печеніжин («Старжин
ської Ольги»). Це найменший із запропонованих нами
маршрутів, він підійде для молоді або студентів, включає
в себе 7 садиб і пролягає по території двох областей.
Маршрут № 4 має назву «Київсько-Полтавські
садиби сільського (зеленого) туризму» та складається з
таких садиб: «Карпатський зруб» (с. Березова Рудка) –
«База здоровья» (c. Березова Рудка) – «До Марини на
гостини» (с. Березова Рудка) – «Козача застава» (с. Рай
ковщина) – «Райківщина» (с. Яготинське) – «Баришев
ка» (с. Баришевка) – «Яровик» (с. Ярове) – «Villa Gogol»
(с. Кодаки) – «Тріпол’є» (с. Халеп’я) – «Київські Карпа
ти» (с. Жуковци) – «Рідні краєвиди» (с. Ржищів) – «Від
починок під Київом» (с. Лещинка) – «Синиця» (с. Сини
ця) – «Затишок» (с. Лютарі) – «Дибинецькі Карпати» (с.
Дибинці) – «Зелений гай» (с. Дибинці) – «Мольовнича
Рось» (с. Розкопанци) – «Садиба отамана» (с. Гута) –
«Калиновий кущ» (с. Дмитренки) – «У корякивськом
раю» (с. Корякивка). Маршрут включає в себе 20 садиб
сільського (зеленого) туризму і пролягає по території
двох областей, а саме: Київської та Полтавської. Розра
ховано, що, цей маршрут має довжину 488 км і потре
бує приблизно 590 грн на транспортні витрати (заправ
ка 1 автомобіля). Маршрут бере свій початок (старт) у
с. Березова Рудка («Карпатський зруб») і закінчується
(фініш) у с. Коряківка («У коряківському раю»).
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Маршрут № 5 «Львівські садиби сільського (зеленого) туризму» складається з таких садиб: «На узліссі»
(с. Львів-Брюховичі), «У Домашки» (м. Львів), «Хатина
на узліссі» (м. Львів), «Карпатські полонини» (с. Орів),
«Ведмежа» (с. Зубриця). Маршрут Львівські садиби сіль
ського (зеленого) туризму включає в себе 5 садиб, має
довжину 231 км і потребує приблизно 280 грн на тран
спортні витрати (заправка 1 автомобіля). Маршрут бере
свій початок (старт) у с. Львів-Брюховичі («На узліссі») і
закінчується (фініш) у с. Зубриця («Ведмежа»).
Маршрут № 6 «Полтавські садиби сільського
(зеленого) туризму» складається з таких садиб: «Укра
їнські вечори у Ганни Василівни» (с. Довгаливка) – «Ля
лина Світлиця» (с. Опішня) – «Старий хутор» (с. Опіш
ня) – «Затишна оселя» (с. Диканька) – «Сьоме небо»
(с. Кобеляки) – «Успіх» (с. Куцеволовка). Цей маршрут
має довжину 311 км і потребує приблизно 370 грн на
транспортні витрати (заправка 1 автомобіля). Марш
рут бере свій початок (старт) у с. Довгаливка («Україн
ські вечори у Ганни Василівни») і закінчується (фініш) у
с. Куцеволовка («Успіх»).
Маршрут № 7 «Хмельницько-Вінницько-Чер
касько-Одесько-Миколаївські садиби сільського (зелено
го) туризму» складається з садиб: «Родниківка» (с. Род
никівка) – «Родинне гніздо» (с. Губник) – «Медова за
водь» (с. Перепеличчє) – «Родинне гніздо» (с. Канава) –
«Ненькина колиска» (с. Камянка) – «Лілія» (с. Меджи
бож) – «Калиновий цвіт» (с. Комаровци) – «Подільська
Родина» (с. Гайове) – «Родинне гніздо» (с. Гармаки) – «На
коні» (с. Кузьминці) – «Світлана» (c. Смотрич) – «Кате
рина» (с. Цвіклівці) – «Веселка» (с. Сокіл) – «Калинка»
(с. Сокіл) – «лЯгуна» (с. Сокіл) – «Зелена миля» (с. Со
кіл) – «Затишок» (с. Бернашівка) – «Подільська хата»
(с. Буша) – «Чарівний куточок» (с. Буша) – Етно-еко
хата «Білочі» (с. Шершенці) – «Відчинення» (с. Поля
нецьке) – «Островок» (с. Первомайськ). Маршрут має
довжину 1231 км і потребує приблизно 1500 грн на
транспортні витрати (заправка 1 автомобіля). Маршрут
бере свій початок (старт) у с. Родниківка («Родниківка»)
і закінчується (фініш) у с. Первомайськ («Островок»).
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Рис. 9. Загальна карта запропанованих маршрутів сільського (зеленого) туризму
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Висновки
Сільський (зелений) туризм виступає важливим
чинником збереження сіл і сільського населення, ста
більного динамічного збільшення надходжень до бю
джету, активізації розвитку багатьох галузей економіки
(транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське гос
подарство тощо).
Аналіз кількості садиб по Україні показав, що
найбільша кількість зареєстрованих садиб знаходить
ся у таких областях: Закарпатська (21), Київська (18),
Вінницька (11), Полтавська (8), Чернігівська (8), ІваноФранківська (7), Хмельницька (7) і АР Крим (7); відсутні
садиби у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тер
нопільській, Херсонській областях і адміністративних
центрах Києві і Севастополі. Більше всього сільських
населених пунктів зареєстровано в Львівській (1850),
у Полтавській (1810), Харківській (1679), Житомирській
(1613) і Чернігівській (1481) областях, а менше всього –
у Чернівецькій (398), Закарпатській (579) і Херсонській
(658) областях.
З метою поширення іформованості туристів про
наявність точок сільського (зеленого) туризму розроб
лено та описано 9 рекламних туристичних маршрутів
при допомозі програмного забезпечення Vizicom 3.5.11
України 2012.
Залучення сільських територій до сільського
(зеленого) туризму дозволить зберегти етнографічну
самобутність сільських територій та повернення загу
бленого національного значення цих сіл. Запропонова
ні нами маршрути надають поштовх для відродження
й розвитк у традиційної культури; можливість пізнати
справжні українські традиції і, зрештою, завдячуючи
тому, що етнокультура села репрезентує Україну світові
й приваблює також іноземних туристів, що є важливим
чинником для розвитку туризму в цілому.
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Це найбільший із запропонованих нами маршрутів, він
підійде для сімейного відпочинку, включає в себе 22 са
диби та пролягає по території п’яти областей.
Маршрут № 8 «Черкаські садиби сільського (зеленого) туризму» складається з садиб: «Лісове озеро»
(с. Крутьки) – «Холодноярський зорепад» (с. Залевки) –
«Тарасові шляхи» (с. Моринці) – «Кобзарева колиска»
(с. Моринці) – «Наталі» (с. Карашина) – «Тамарине
міжгір'є» (с. Канев) та має довжину 320 км і потребує
приблизно 390 грн на транспортні витрати (заправ
ка 1 автомобіля). Маршрут бере свій початок (старт) у
с. Крутьки («Лісове озеро») і закінчується (фініш) у
с. Первомайськ («Островок»).
Маршрут № 9 «Чернігівські садиби сільського (зеленого) туризму» складається з таких садиб: «На краю світу»
(с. Свердловка) – «Адоніс» (с. Тростянець) – «У Василя» (с.
Тростянець) – «Зелена світлиця» (с. Хаєнки) – «Зачарована
Десна» (с. Хаєнки) – «Біля Лісковицького озера» (м. Черні
гів) – «Андріївські озера» (с. Андріївка) – «Лісова застава»
(с. Кам'янка). Всього Чернігівський маршрут налічує 8 са
диб сільського (зеленого) туризму. Цей маршрут має до
вжину 475 км і потребує приблизно 570 грн на транспортні
витрати (заправка 1 автомобіля). Маршрут бере свій поча
ток (старт) у с. Свердловка («На краю світу») і закінчується
(фініш) у с. Кам'янка (Лісова застава).
Існуючи садиби сільського (зеленого) туризму
України, які не увійшли у запропоновані нами маршрути
через віддаленість від інших садиб, можна відвідувати в
індивідуальному порядку.
Загальну карту запропонованих маршрутів сіль
ського (зеленого) туризму наведено на рис. 9.
Виходячи з рис. 9 можна зробити висновок, що
основні маршрути було зосереджено нами у найбільш
проблемних областях України, де за останні 20 років
зникла найбільша кількість сіл.
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