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АГРОТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ 

ЗАХИСТОМ СІЛЬСКОГО НАСЕЛЕННЯ 

 

Як свідчать соціально-економічні показники рівня добробуту сільського 

населення, сучасна ситуація з забезпеченням соціального захисту на селі є 

досить критичною. Це головним чином пов’язано із низьким рівнем 

ефективності сільського господарства, яке до останнього часу залишається 

основним джерелом доходів жителів села. Адже нажаль проблеми зайнятості 

сільського населення не були визначальним критерієм агарних реформ, 

незважаючи на їх соціальне спрямування. Все це потребує пошуку 

альтернативних джерел отримання доходів селян не пов’язаних із сільським 

господарством. Як свідчить практика більшості країн світу, одним з таких 

джерел може стати розвиток агротуризму з метою збільшення доходів 

сільського населення, де він набув широкого розвитку.  

Зайнятість населення у сільській місцевості має свій власний характер та 

особливості. Найгострішими проблемами соціального захисту сільського 

населення є: відсутність мотивації до праці; бідність; трудова міграція; 

безробіття; занепад соціальної інфраструктури; поглиблення демографічної 

кризи. Зайнятість населення є одним з головних індикаторів трансформаційних 

процесів в економіці. А криза в впродовж останнього періоду економічного 



розвитку України, призвела до ризького скорочення попиту на робочу силу як у 

сільській місцевості, так і за її межами [1]. 

В аграрному виробництві можливості працевлаштування досить обмежені. 

Аграрна зайнятість потребує поєднання з вторинною, додатковою зайнятістю з 

метою підвищення доходів зайнятих в аграрному секторі [2]. 

Заробітна плата працівників сільського господарства була, є і залишається 

на дуже низькому рівні, незважаючи на підвищення її середнього розміру по 

Україні [3]. Така ситуація призводить до ускладнення не тільки соціально-

економічних відносин у сільському господарстві, що характеризуються 

зниженням зайнятості населення та зростанням соціальної напруги на селі.  

Про надзвичайно низький рівень життя та соціальний захист сільських 

жителів свідчить структура використання сукупного доходу в сільських сім’ях з 

різним середньодушовим сукупним доходом. Більша частина селян має 

великий дефіцит сімейного бюджету, незважаючи на зведення грошових витрат 

до мінімуму. Регулювання зайнятості сільського населення має здійснюватися в 

двох напрямах: через реформування політики доходів та системи їх 

оподаткування шляхом впливу економічних важелів на активізацію ресурсного 

потенціалу суб’єктів сільської економіки [4]. 

Сільське населення здатне отримувати реальні доходи у сфері сільського 

туризму від таких видів діяльності, як: облаштування туристичних маршрутів; 

облаштування й експлуатація стоянок для туристів; робота гідом чи 

екскурсоводом; єгерська діяльність (полювання, рибальство); прокат 

туристичного спорядження; послуги приймання туристів; кулінарні послуги; 

підготовка культурних програм; народні промисли; виробництво та реалізація 

туристам екологічно чистих продуктів; реалізація туристам ягід та грибів [5, 

с.12]. 

Тобто, сільський туризм переконливо довів, що він є важливим фактором 

вирішення соціально-економічних проблем села – це зростання зайнятості на 

селі, розвиток сільської інфраструктури, отримання стабільних та вагомих 

прибутків селян, зміцнювання бюджету сільських поселень [6]. 



Позитивний вплив сільського зеленого туризму на вирішення соціально-

економічних проблем села полягає передусім у тому, що він розширює сферу 

зайнятості сільського населення, особливо жінок, і дає селянам додатковий 

заробіток; розширює можливості зайнятості сільського господаря не тільки у 

виробничій сфері але й в сфері обслуговування [7]. Не менш важливим 

ефектом, зокрема як економічного, так і соціально-демографічного характеру, 

від розвитку агротуризму є зменшення рівня безробіття на сільській території, 

оскільки, за підрахунками вчених, одне місце в розвитку агротуризму генерує 

3-4 робочих місця у супутній для агротуризму інфраструктурі [8].  

Якщо розглянути досвід Великобританії, то там Національною 

туристичною організацією акредитовано понад 1200 агроосель. Сільський 

туризм забезпечує близько 400 000 робочих місць і є підвалиною існування 25 

000 од. малого бізнесу лише в одній сільській Англії (не враховуючи Уельсу, 

Шотландії і Північної Ірландії) [9]. В Україні ж регіональний досвід свідчить, 

що господарі більше 600 садиб із 18 областей України запрошують на 

відпочинок до своїх садиб туристів [10]. 

Отже, на часі – нагальна потреба формування й відновлення 

багатогалузевої та різнофункціональної сфери прикладання праці на селі, де 

поряд із розвинутим сільським господарством належне місце займатимуть інші 

види економічної діяльності. Виділені з аграрних підприємств різні види 

несільськогосподарської діяльності мають бути організовані як самостійний 

бізнес [2]. Що потребує значних змін у законодавстві.  

Міністерство аграрної політики України здійснює заходи щодо розробки 

та прийняття ряду законодавчих та нормативно-правових актів з розвитку 

сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. На даний час у Верховній 

Раді України перебуває проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України з питань діяльності неприбуткових організацій», положення 

якого спрямовані на сприяння розбудові сільськогосподарської кооперації в 

державі. Крім того, для забезпечення росту темпів зайнятості сільського 

населення та створення нових робочих місць в аграрній сфері, у тому числі і 



для незахищених верств населення, розробляється проект концепції Закону 

України про сільський зелений (аграрний) туризм та агротуристичну діяльність. 

Цей Закон спрямований на диверсифікацію зайнятості сільського населення, а 

також дасть можливість особистим селянським господарствам здійснювати як 

сільськогосподарську, так і агротуристичну діяльність [11]. 

Отже, важливим елементом соціального розвитку сільських територій є 

розвиток сільськогосподарського підприємництва в галузі агротуризму. Це 

спричинено необхідністю переорієнтації сільської економіки від високого рівня 

зайнятості в сільському господарстві, його низької ефективності та низьких 

доходів селян, до нижчого рівня зайнятості, вищої ефективності й вищих 

доходів селян, підвищення соціальних стандартів села [12]. Тому сьогодні 

необхідно перейти до соціальних гарантій до соціального захисту, на який має 

право кожен сільський житель, реалізувати дієву та послідовну політику щодо 

зайнятості сільського населення. Реалії життя потребують запровадження 

підтримки і працевлаштування сільського населення, реформування трудового 

законодавства, формування системи управління та фінансування [4]. Особливо 

у галузі агротуризму, як альтернативного джерела соціальних гарантій та 

соціального захисту для сільського населення. 
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