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сільського туризму на Закарпатті
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Rezümé Kárpátalja természeti erőforrásokkal, 
történelmi helyekkel, csodálatos tájképpel, elérhető 
árakkal rendelkezik. E javak megléte, illetve magas 
szintű szolgáltatások nyújtása a sokrétű turizmus 
kialakulásához vezet. Fontos szerepe van a falusi 
turizmus megfelelő fejlődésének is, amelynek Kár-
pátalján egy különleges irányzata jellemző. Amellett, 
hogy a vendégek a falusi környezet szolgáltatásait 
élvezik, különféle kirándulásokban is aktívan részt 
vesznek.

Резюме Закарпаття багате на природничі, 
історичні місця та на прекрасні пейзажі, які 
можна побачити за доступними цінами. Ці 
умови дають можливі розвитку багатьох ви-
дів туризму. Дуже важливу роль на Закар-
патті відіграє розвиток  сільського туризму,  
який тут має особливий напрям. Крім того, 
що гості краю відпочивають у сільських умо-
вах, беруть активну участь в екскурсіях на-
шим краєм. 

Сільський туризм (зелений туризм) - специфічний відпочинок у сільській міс-
цевості в приватному секторі. Проживання, харчування й обслуговування ту-
ристів забезпечує сільська родина.

Зелений туризм - туристична діяльність на території натуральних при-
родних ландшафтів з елементами благоустрою, де існують умови для коротко-
часного відпочинку, збору ягід та грибів, рибальства, купання в річках, мис-
ливства, пізнання національних традицій.

Такі визначення були сформульовані на Закарпатті на основі того, чим 
славиться наш край. Тут і не тільки тут ці визначення використовують як си-
нонімічні або одне поняття доповнює інше. 

Своєрідна мода на відпочинок у селі, що поширилася в Європі впро-
довж останніх років, прийшла й на Закарпаття, хоча цей вид туризму для 
місцевого населення не є новим. Порівняно із Західною Європою, закарпатці 
тісніше пов'язані з природою й сільським господарством.

Найціннішим туристичним ресурсом закарпатського села є прекрасна 
природа, дефіцит спілкування з якою відчуває більшість мешканців міст.

Крім цього, можна скористатися і цілющими властивостями природи. 
Привабливість цього туризму полягає в більш доступній ціні. Вигідний він і 
для сільської родини, що за певну плату із задоволенням прийме туристів, 
зручно їх розмістить, нагодує, надасть різні види послуг. Міським жителям 
пропонується відпочити від обридлих, звичайних готельних номерів і типових 
санаторних кімнат.

Деяких туристів приваблює екзотика сільської праці.
Городяни бажають показати своїм дітям, звідки береться хліб, молоко, 

інші продукти, ознайомити з побутовими умовами й робочим місцем зникаю-
чих професій. А ще, можливо, хтось бажає освоїти ази виготовлення овечого 
сиру, в Закарпатті збереглися давні традиції пастухування, якими славлять-
ся гори й полонини. Це своєрідний музей під відкритим не бом чи секрети 
лозоплетення, або спробувати себе у вишивці, різьбленні по дереву, освоїти 
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процес роботи з бджолиними вуликами. Ви просто поживете в родині май-
стра, одночасно допомагаючи йому в роботі. Елементами відпочинку стають 
також народні звичаї та свята.

На Закарпатті є давні традиції, які дають можливість цілий рік займа-
тися сільським туризмом на базі сільського будинку. Людей, незалежно від 
того, звідки вони приїжджають, цікавить багатовікова історія, багатогранна 
й багатонаціональна культура краю, який вони відвідують.

Багато туристів використовують можливість вивчати культуру місцево-
го населення. За порівняно невеликий період отримати загальне уявлення про 
ту або іншу місцевість, побачити її пам'ятні місця, пізнати етапи історичного 
розвитку, особливості архітектури, ознайомитись із днем сьогоднішнім. Крім 
того, закарпатське село має багатий пізнавальний потенціал, оскільки збере-
гло чимало історичних пам'яток, етнографічних родзинок, традиції народних 
промислів мало відомих міським жителям.

Мешканці великого міста сприймають сільський побут, культуру села як 
захоплюючу екзотику. Ще більшою екзотикою село є для іноземного туриста. 

На основі спостережень Обласної спілки сільського туризму та місцевих 
осередків, спілок організацій (за останніми даними обласного відділу з пи-
тань туризму їх в області налічується приблизно 13) за характером організації 
сільського туризму для Закарпаття характерне по-перше, що садиби, які при-
ймають туристів в гірських районах області, зосереджені біля гірськолижних 
спусків або природничих атракцій (гірськолижна база „ Драгобрат” – Ясіня, 
Синевирське озеро – Міжгір'я, Центр Європи). А у рівнинних районах непо-
далік державного кордону та селах національних меншин (угорці – Боржава, 
Вари – Берегівський район, Петрово, Юлівці – Виноградівський район).

У 2008 році облдержадміністрацією проведено моніторинг щодо кількос-
ті організацій та спілок, які займаються розвитком сільського туризму на те-
риторії області та кількості садиб, що надають послуги з сільського туризму. За 
результатами моніторингу на території області нараховується 420 сільських са-
диб. Окремі з них  отримали екологічний сертифікат та знак „Зелена садиба”.

Наявність сертифікованих садиб сприяє зростанню привабливості сіль-
ського зеленого туризму як для внутрішнього, так і зарубіжного туриста. 

Найбільшою популярністю відпочинку на селі користуються садиби Бе-
регівщини, Великоберезнянщини, Виноградівщини, Міжгірщини, Мукачів-
щини, Рахівщини, Свалявщини, Тячівщини та Хустщини. 

У Хустському районі сільський туризм набув розвитку у курортній зоні 
Шаян, де майже кожна сім’я надає житло, обладнане для розміщення відпо-
чиваючих, а лікувальні послуги надаються в санаторії „Шаян”.

Сільські господарі Рахівського району  пропонують відпочиваючим на-
ціональні страви, виготовлені із домашніх екологічно чистих продуктів. Гостям 
до смаку: банош, вареники з бринзою, гірський мед, чай з гірських трав тощо.

Розвиткові сільського туризму в області в значній мірі сприяє введення 
в дію гірськолижних витягів.

До початку зимового сезону 2008-2009 років введено в дію 3 нових гір-
ськолижних витяги, а саме на території Великоберезнянського та Свалявсько-
го районів. Всього на території області нараховується 77 витягів.
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Другою особливі сільського зеленого туризму є те, що туристи, які при-
їжджають відпочивати в сільських садибах, в основному їздять на екскурсії 
по промаркованим туристичним маршрутам.

Головним управлінням з питань європейської інтеграції, зовнішньоеко-
номічних зв’язків та туризму облдержадміністрації спільно з кафедрою туриз-
му Ужгородського національного університету розроблено та промарковано 
ряд туристичних маршрутів. 

За участі засобів масової інформації розроблено, промарковано та пре-
зентовано 8 пішохідних маршрутів.

Крім того, у 2008 році презентовано Закарпатський винний туристич-
ний шлях – маршрут вихідного дня за напрямком: Концово – Ужгород – Се-
реднє – Бобовище – Мукачево – Нижній Коропець – Берегово – Кідьош – Великі 
Береги – Мужієво – Бене. 

До Закарпатського туристичного винного шляху ввійшли дегустаційні 
зали відомих виноградарів Берегівщини: сільськогосподарське фермерське 
господарство „Шош” у с.Кідьош; селянське господарство „Варга” у с.Мужієво; 
господарство Е.Бірова у с.Бене; „Пивниця Шюмегі” у с.Великі Береги.

Закарпатський гастрономічний шлях – маршрут за напрямком: Вели-
кий Березний (Невицький замок, Ужгородський замок, Синагога, Горянська 
Ротонда) – Мукачево (замок Паланок, замок Шенборна), Чинадієво (замок 
Сент-Міклош) – Берегово (басейн з термальними водами) – Солотвино – Рахів 
(географічний центр Європи). 

З метою подальшого розвитку внутрішнього туризму, в тому числі сіль-
ського та агротуризму в області, за підтримки  облдержадміністрації розро-
бляються та маркуються нові туристичні маршрути:

Берегівський район – розроблено велосипедний туристично-екскурсійний 
маршрут Чоп-Берегово, знакування якого знаходиться у стадії реалізації.

Тячівський район – проведено маркування туристичних маршрутів 
Усть-Чорнянського куща.

Перечинський район – спільно з органами місцевого самоврядування 
ведеться постійна робота з розробки туристичних маршрутів. На сьогодні 
промарковано 11 одно-, дво-, триденних туристичних маршрутів.

Мукачівський район – розроблено та промарковано 8 пішохідних турис-
тичних маршрутів різного ступеня складності, а саме: ОК „Водограй” - водоспад 
„Скакало”, санаторій „Синяк” - санаторій „Карпати”, готель „Червона гора” - пе-
чери – чайна плантація – база відпочинку „Карпатський мисливець” - бджіль-
ницьке господарство „Бджілка”, ОК „Водограй”- „Обавський камінь”, санаторій 
„Синяк” - „Обавський камінь”, санаторій „Солені млаки” - „Обавський камінь”, 
ОК „Водограй” - санаторій „Карпати”, ОК „Водограй” - санаторій „Синяк”.

Воловецький район – спільно з громадською організацією ФГТІ 
„Тур’євроцентр" у партнерстві із Асоціацією сприяння туризму „Шипот" та 
райдержадміністрацією проведена робота з маркування туристичного марш-
руту так званого Закарпатського туристичного шляху, що прокладається по 
території Воловеччини (прознаковано близько 200 км шляху). Одночасно три-
ває розробка місцевих туристичних маршрутів та автобусних екскурсій. Ро-
бота в цьому напрямку проводиться районною Асоціацією сприяння туризму 
„Шипот"(керівник Грига С.В.). 
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Великоберезнянський район – на території району прокладено понад 
30 туристичних маршрутів, з яких 8 - велосипедних. По кожному із вище-
зазначених маршрутів розроблено картографічні матеріали та схематичне 
проходження маршрутів. Всі розроблені маршрути розміщені на сторінках 
інформаційно-туристичного довідника „Великоберезнянщина туристична", 
підготовлено до випуску каталог цих туристичних маршрутів. 

Рахівський район – розроблено велосипедний маршрут 3-ї катего-
рії складності по гірських автошляхах району. За підтримки українсько-
швейцарського проекту FORZA облаштовано та промарковано близько 80 км. 
Закарпатського туристичного шляху. Цього року маркування частини шляху  
поновлено після руйнування, що спричинено липневим паводком у Західному 
регіоні України.

Отже, на основі вищеописаних особливостей можемо зробити такий ви-
сновок, що в Закарпатській області почався своєрідний розвиток сільського 
туризму. Основною проблемою інтенсивного розвитку цієї сфери послуг є те, 
що вона не регулюється відповідними законами, нормами. На думку спеціа-
лістів, голів спілок сільського туризму в Закарпатській області, цю проблему 
незабаром буде вирішено, але до того часу обов’язково необхідно розробити і 
перевірити на практиці всі можливі методи розвитку. 

Основним джерелом інформації є Закарпатська обласна спілка 
сільського туризму, районні спілки сільського туризму. 
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