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Проблема для аналізу:

НЕРОЗВИНЕННІСТЬ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ (ЗАКАРПАТСЬКА, ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКА, ЛЬВІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТІ)

Замовник аналізу: Кабінет Міністрів України



Підстави для державного втручання:
- необхідність створення нормативно-правової бази для ефективного розвитку

зеленого туризму в Україні;
- неефективне використання наявних ресурсів (робочої сили, території та інших

природних ресурсів);
- наявність соціально-економічних проблем в даному регіоні.

Організовані зацікавлені групи:
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (у 19 областях і АР
Крим), Українські громадські організації з сільського туризму, які увійшли в
Європейську федерацію з сільського та фермерського туризму, Українські громадські
організації з сільського туризму, які підтримує Швейцарський Фонд Співробітництва,
туроператори.

Заінтересовані органи влади:
- Міністерство аграрної політики України;
- Міністерство культури і туризму України;
- органи місцевого самоврядування (обласні держадміністрації, обласні, селищні,

сільські, міські ради)



Цілі розв’язання проблеми
- Розвиток інфраструктури Західного регіону України
- Вирішення соціально-економічної проблеми села – зменшення рівня безробіття
- Забезпечення відповідною нормативно-правовою базою

Критерії досягнення цілей
- зменшення безробіття на 2-3%;
- збільшення доходів населення на 15%
- збільшення кількості садиб на 50 в кожній області;
- зменшити рівень соціального сирітства на 0,3 %;
- зменшення міграційного руху на 80 чоловік в кожній області;
- збільшити потік інвестицій в готельний та ресторанний бізнес та інвестицій в

індивідуальні послуги туризму на 1%;
- збільшити наповнення місцевого бюджету на 0,3%.

Обмеження
часові, фінансове, правове



Альтернативні варіанти:

Статус-кво (Status quo )

Забезпечити нормативно-правову базу для
створення сприятливого інвестиційного клімату та

розвивати за приватний кошт;

Забезпечити нормативно-правову базу та розвивати
дотаціями з місцевого бюджету



Порівняльний аналіз альтернатив

Критерії

Оцінка варіантів (альтернатив) політики

Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3

Результативність Низька (1) Висока (4) Середня (2)

Ефективність Низька (0) Висока (4) Середня (2)

Справедливість Середня (3) Висока (5) Висока (4)

Політична
здійсненність

Низька (0) Середня (2) Висока (4)

Адміністративна.
здійсненність

Низька (1) Середня (3) Висока (4)

Сумарна оцінка
варіанту

5 18 16

Рейтинг варіанту 1 3 2



Рекомендований варіант:
Найоптимальнішим із представлених трьох альтернативних варіантів є
другий варіант .

Заходи щодо впровадження:
- здійснити комплекс заходів, запропонованих у аналітичній записці
- створити сприятливий клімат (на основі законодавства) для залучення

інвестицій
- залучити додаткові коштів у місцеві та обласні бюджети
- великі часові затрати для проведення категоризації і стандартизації садиб
- внесення відповідних змін до законодавства
- ініціювати прийняття законопроекту «Про сільський зелений туризм»
- практична реалізація Закону України « Про аграрний туризм та

агротуристичну діяльність»


