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А Н О ТА Ц ІЯ

Загнибіда Богдан Іванович
Обгрунтування перспектив розвитку зеленого та сільського туризму в 

Україні У роботі розглянуто теоретичні аспекти організації сільського та 
зеленого туризму, практичний досвід управління розвитком сільського та 
зеленого туризму в Україні та за кордоном, а також проблемні положення 
державного регулювання туристичної галузі на рівні регіонів та фінансування 
галузі; проведено аналіз ринку послуг зеленого та сільського туризму, 
обґрунтовані перспективи подальших можливостей упровадження 
несільськогосподарської діяльності в агропромислових регіонах України; 
розроблено інвестиційну карту сільського та зеленого туризму Харківської 
області та запропоновано інструментарій із залучення сільського населення в 
туристичну діяльність.

Ключові слова: сільський та зелений туризм, регіональний розвиток, 
стратегії розвитку сільських територій, Харківська область.



SUMMARY

Zagnibida Bogdan Ivanovich
The substantiation of the prospects of green and rural tourism development in 

Ukraine The theoretical aspects of the organisation of rural and green tourism, 
practical experience in managing the development of rural and green tourism in 
Ukraine and abroad and the problem areas of a state regulation of tourism industry at 
the regional level and financing of the industry are considered in the paper.
The analysis of the services market of green and rural tourism has been conducted; 
the prospects of further possibilities of non-agricultural activity implementation in the 
agro-industrial regions of Ukraine are substantiated; the investment map of rural and 
green tourism in Kharkiv region has been developed and the tools for involving rural 
population into tourism activities have been proposed.

Key words: rural and green tourism, regional development, rural development 
strategies, Kharkiv region.


