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Na Ukrainie istnieje potencjalnie 1 milion
250 tysięcy gospodarstw, które mogą
proponować usługi zielonej turystki wiejskiej
(Kyreziuk, 2019)

Około 2 tys. gospodarstw reklamowane są
na stronach internetowych.

Najpopularniejszymi rodzajami 
działalności turystycznej na obszarach 
wiejskich są: 
 krótko- i długoterminowy odpoczynek 

na wsi w domowych gospodarstwach i 
domkach letniskowych;

 świadczenie usług kompleksowych  
dla  turystyki kwalifikowanej,   
kulturowej,  gastronomicznej

POTENCJAŁ ROZWOJU ZELONEJ TURYSTYKI 
WIEJSKIEJ  

Jako baza noclegowa na potrzeby turystów 
wykorzystywane są prywatne domy 
jednorodzinne
(> 70%), a także wiejskie pensjonaty, hotele

Styl życia na wsi stał się produktem 
konsumpcyjnym. 



ILOŚĆ GOSPODARSTW DOMOWYCH, KTÓRE REKLAMUJĄ SWOJE USŁUGI
W SIECI INTERNET (według obwodów, 2018)

Najbardziej
rozwinięte ośrodki
zielonej turystyki
wiejskiej w regionie
Karpackim (obwody
Zakarpacki, Iwano-
Frankiwski, Lwowski i
Czerniowiecki), nad
morzami Czarnym i
Azowskim, nad
Dnieprem, na Polesiu
i wyżynie Podolskiej.



Sieć gospodarstw «Gniazdo rodzinne» 
(obwód Winnicki )



DOM RODZINY MOTRUKIW (WERCHOWYNA, OBWÓD IWANO-FRANKIWSKI)



Dom rodziny Motrukiw (Werchowyna, obwód Iwano-Frankiwski)



Nazwa etapu Trwałość etapu Cechy charakterystyczne etapu

Wdrożenie marki

(І etap)

Połowa lat 1990-ch –

początek 2000-ch lat

aktywne kształtowanie w świadomości 

konsumentów (głównie mieszkańców miast) 

przewag konkurencyjnych spędzania 

wolnego czasu na wsi

Ustalenie marki

(ІІ etap)

2008 – 2015 zapewnienie jakości świadczenia usług i 

przyjazności dla środowiska ofert oraz 

kształtowanie podstawowych zalet z 

„koszyka korzyści” dla konsumentów

Aktywny rozwój marki

(ІІІ etap)

2016 – do dzisiaj opracowanie strategii rozwoju marki z 

różnorodnymi ofertami oraz poszerzenie 

segmentu konsumentów i klientów lojalne 

traktujących odpoczynek na wsi

ETAPY POWSTAWANIA UKRAIŃSKIEJ KRAJOWEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ  
STAGES OF THE UKRAINIAN NATIONAL RURAL GREEN TOURISM BRAND FORMATION



Wdrożenie marki (połowa lat 90-tych - początek 2000-nych lat). Na tym
etapie kształtowania marki główny nacisk organizacji pozarządowych i
organów władzy koncentrował się na kształtowaniu zasad prawnych
funkcjonowania głównych form zielonej turystyki wiejskiej. Zatwierdzono
status prawno-gospodarczy podmiotów wiejskiej (pomocniczy lub
przedsiębiorczy charakter działalności).

Z punktu widzenia tworzenia atrybutów marki zielonej turystyki wiejskiej
najpierw odbywało się formowanie w świadomości potencjalnych
użytkowników, głównie mieszkańców miast, konkurencyjnych zalet
odpoczynku na wsi.

І ETAP
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W tym samym czasie pojawiły się regionalne sub-marki zielonej turystyki wiejskiej:

Karpacka - z naciskiem na atrakcyjność górskich krajobrazów i tradycji ludowych;

Podolska - z naciskiem na tradycyjną gościnność (jedzenie, tradycyjna rozrywka);

 Poleska - w odniesieniu do autentyczności wiejskiego stylu życia i wyjątkowego
środowiska naturalnego.

Powszechnemu wprowadzeniu marki sprzyjało także kilka specyficznych cech
ukraińskich mieszkańców miast, w szczególności:

nostalgia za wsią - znaczna liczba to mieszkańcy miast w pierwszej albo drugiej
generacji;

rosnący patriotyzm w warunkach młodego państwa, co inspiruje podróże do
źródeł etno-kulturowych i etno-historycznych.
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Ustalenie marki (2008-2015). Etap jest ściśle powiązany z inicjatywami
Ogólnoukraińskiego Związku Zielonej Turystyki Wiejskiej w celu opracowania
programów „Zielony dom” i „Ukraiński gościnny dom” (2008) , które
koncentrowały się na poprawie jakości świadczonych usług i zapewnieniu
ekologicznego elementu odpoczynku i w siedzibach wiejskich. Programy te
były wspierane organizacyjnie i finansowo przez władze publiczne i granty
międzynarodowe.

Ważną cechą tego etapu rozwoju marki zielonej turystyki wiejskiej jest
uświadomienie turystami wysokiego standardu wypoczynku na wsi

ІI ETAP
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Udział  respondentów 
odpowiadających na 
pytania dotyczące celu 
podroży do wiejskich 
miejscowości,  w % 

Distribution of 
respondents to questions 
about motives for 
travelling to the 
countryside, %
Source: [Zaburanna 2012, p. 7].
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Aktywny rozwój marki (2016 – do dzisiaj). Obecnie tworzenie krajowej 
marki zielonej turystyki wiejskiej  znajduje się na etapie, który można określić 
jako etap jej aktywnego rozwoju. 

Główne priorytety rozwoju: 

zapewnianie zarządzania marką,

utrwalenie rozpoznawania wizerunku marki,

 wsparcie marki przez  lokalny biznes,

tworzenie korzyści dla produktów i usług,

monitorowanie strategii marki.

ІII ETAP

ETAPY POWSTAWANIA UKRAIŃSKIEJ KRAJOWEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ  
STAGES OF THE UKRAINIAN NATIONAL RURAL GREEN TOURISM BRAND FORMATION



Wśród najważniejszych przedsięwzięć wobec realizacji priorytetowych 
kierunków rozwoju  można wydzielić :

rozwój nowoczesnego systemu komunikacji z użytkownikami,

promocja logo marki,

 rozszerzenie ofert (produktów i usług) oraz „koszyka korzyści” dla 
konsumentów,

stworzenie pozytywnego doświadczenia odpoczynku na wsi,

zapewnienie praw konsumenta,

aktywizacja organizacji państwowych i pozarządowych w zarządzaniu marką,

ukształtowanie odpowiedniego atrybutu lojalności wobec marki.
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KARPACKA REGIONALNA SUB-MARKA ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ: GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
CARPATHIAN REGIONAL RURAL GREEN TOURISM SUB-BRAND: MAJOR ACHIEVEMENTS

Region Karpacki, który obejmuje 4 obwody, mieści około
2/3 istniejących gospodarstw na Ukrainie, świadczących
usługi zielonej turystyki wiejskiej.

Karpacka sub-marka jest popularna ze względu na:

 odpowiedni komfort zamieszkania,

 atrakcyjność krajobrazu i walorów kulturowych ,

 atrakcyjność lokalnej kuchni,

 szeroki zakres form spędzania czasu - od odpoczynku
w górach do aktywnych zajęć zimowych i letnich.

W regionie przeprowadzono kategoryzację gospodarstw
pod względem jakości świadczonych usług i poziomu
ekologii, dobrze zorganizowanej działalności
informacyjnej i reklamowej w celu promocji ofert
zielonej turystyki wiejskiej.

Kompleks hotelowy „Szwagry” 
(w. Oriawczyk, obwód Lwowski)



CERKIEW BOJKOWSKA W  ROZŁUCZU (OBWÓD LWOWSKI)



Zabawy ludowe w Tukhli, kompleks wypoczynkowy „Zelemeń”



Kuchnia  Bojkowska 



KARPACKA REGIONALNA SUB-MARKA ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJI: GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
CARPATHIAN REGIONAL RURAL GREEN TOURISM SUB-BRAND: MAJOR ACHIEVEMENTS
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Obwód 2014 2019 Ilość gospodarstw  Zwiększenie 

w %

Iwano-Frankiwski 590 998 408 69

Zakarpacki 172 458 286 166

Lwowski 192 398 206 107

Czerniwecki 44 58 14 31

Ilość  agro-gospodarstw regionu Karpackiego, reklamowanych w Internecie  w okresie w 2014 i 2019 latach
Quantity of the Carpathian region farmhouses advertised online in a 5-year period (2014-2019)



KARPACKA REGIONALNA SUB-MARKA ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ: GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA
CARPATHIAN REGIONAL RURAL GREEN TOURISM SUB-BRAND: MAJOR ACHIEVEMENTS

Sub-marka zielonej turystyki wiejskiej w Karpatach, jako najbardziej
ukształtowana i zaawansowana, określa główne trendy i tendencje tworzenia
marki krajowej:

- jego silne i atrakcyjne cechy w oczach konsumentów związane są z czystym
środowiskiem naturalnym, komfortem miejsca zamieszkania, unikalną
kuchnią regionalną, autentycznością dziedzictwa kulturowego i szerokim
spektrum oferowanych zajęć rekreacyjnych;

- obwody karpackie mają najwyższy ranking wśród konsumentów, którzy je
odwiedzają i charakteryzują się najwyższym poziomem dochodów;

- ważne jest stworzenie struktur partnerskich, które określą strategię sub-
marki i operatora (strukturę biznesową), które zapewnią funkcjonowanie
sub-marki. Jest to droga wybrana obecnie w celu promowania
międzynarodowej marki Karpat (Carpathian Brand).



Nazwę, a tym samym pojawienie się nowoczesnej agroturystycznej 
marki na Ukrainie - zielonej turystyki wiejskiej  (agroturystyki),
zainicjowali działacze społeczni  w połowie lat 90-tych XX wieku, 
którzy używali marki jednej z węgierskich organizacji 
agroturystycznych. Przez ponad 20 lat termin „zielona turystyka 
wiejska” w różnych modyfikacjach dominował w przepisach 
dotyczących turystyki i rolnictwa oraz w praktycznej działalności 
podmiotów turystyki wiejskiej i użytkowników ich usług.



Obecnie w relacji między terminami „wiejski” i „zielony” w nazwie 
ukraińskiej marki krajowej istnieją następujące opcje interpretacji:

1) Termin „zielony” odzwierciedla uzupełniającą charakterystykę 
„turystyki wiejskiej”, podkreślając jej przyjazność wobec środowiska 
naturalnego. Taką interpretację preferują  badacze i eksperci zajmujący 
się turystyką wiejską;

2) W innej interpretacji termin „zielona turystyka wiejska” jest 
postrzegany jako odmiana ekoturystyki na obszarach wiejskich i 
dominuje wśród praktyków ekoturystyki;

3) Wśród popularyzatorów i sprzedawców ofert odpoczynku  na wsi 
wyrażenie „wiejska zielona” zastępuje się wyrażeniem „zielona” jako 
bardziej atrakcyjna dla użytkowników.



CZYNNIKI ROZWOJU UKRAIŃSKIEJ KRAJOWEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
FACTORS AND TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL RURAL GREEN 

TOURISM BRAND

Do ważnych czynników kształtowania i funkcjonowania  
ukraińskiej marki agroturystycznej należą:

- prawne,

- wsparcie sektora publicznego,

- informacyjne,

- komunikacyjne.

Każdy z tych czynników charakteryzuje się własnym zestawem 
narzędzi, które zapewniają tworzenie atrybutów kapitału marki 
krajowej.
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Prawne czynniki 

Na Ukrainie funkcjonowanie agroturystyki było wspierane i zalegalizowane w
dwóch podstawowych Ustawach: „O turystyce” (1995, uzupełnionej w 2005
r.) I „O indywidualnym gospodarstwie rolnym” (2003). W szczególności w
Ustawie Ukrainy „ O indywidualnym gospodarstwie rolnym” przewidziano
„świadczenie usług w zakresie korzystania z prywatnej własności
gospodarstwa rolnego, w tym w dziedzinie turystyki wiejskiej”. Ostatnia
inicjatywa ustawodawcza była związana z nowelizacją ustawy Ukrainy „ O
indywidualnym gospodarstwie rolnym” (projekt 2529 dnia 04.07.2013), która
przewidywała dobrowolną certyfikację i świadczenie usług „zakwaterowania i
wyżywienia”.



CZYNNIKI I NARZĘDZIA ROZWOJU UKRAIŃSKIEJ KRAJOWEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
FACTORS AND TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF A NATIONAL RURAL GREEN TOURISM BRAND

Wsparcie sektora publicznego 

Organizacje pozarządowe ukierunkowania
turystycznego, ekologicznego i kulturowo-
etnograficznego odegrały znaczącą rolę w
promowaniu krajowej marki zielonej
turystyki wiejskiej.

Marka jest od wielu lat promowana przez
Ogólnoukraiński Związek Zielonej
Turystyki Wiejskiej i jej oddziały
regionalne, wykorzystują narzędzia
legislacyjne i regulacyjne oraz różne
informacyjne i komunikacyjne możliwości.
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Czynniki informacyjne

Informacyjna działalność w zakresie agroturystyki oparta jest na drukowanych
publikacjach (folderach, katalogach, przewodnikach, czasopismach) oraz zasobach
internetowych, wspieranych przez organy władzy i samorządy lokalne, organizacje
pozarządowe, struktury informacyjne i marketingowe. Ze względu na masową
informację dla konsumentów produktów turystycznych, zwłaszcza w miastach,
wizerunek tej marki stał się bardziej rozpoznawalny, a jej wartości są namacalne.
Ważną rolę odegrały tu publikacje Związku: krajowy magazyn ”Agroturystyka zielona”
(„Tourism Rural Green”), katalogi i poradniki dla właścicieli gospodarstw rolniczych i
wiele innych.



https://www.greentour.com.ua/farmstead/kotedj_4sezoni
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Ukierunkowane programy poprawy jakości usług i
oznakowania ekologicznego gospodarstw zostały
wykorzystane jako podstawowe narzędzie w
tworzeniu krajowych i regionalnych sub-marek
agroturystyki wiejskiej.

Od 2008 roku Ogólnoukraiński Związek Wiejskiej
Zielonej Turystyki realizuje Program Dobrowolnej
Kategoryzacji „Ukraiński gościnny dom”.

W praktyce kategoryzacji krajowej stosuje się cztery
poziomy - podstawowy, pierwszy, drugi i trzeci. Każda
z czterech kategorii jest oznaczona odpowiednim
znakiem.

Logo programu 
«Ukraiński gościnny dom»
Logo of the Program 
"Ukrainian Guest House" 
Source: [Spilka … 2019]
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https://www.greentour.com.ua/region
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category
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Kharkiv

Zaporizhia

Kherson

Mykolaiv

Odessa

Crimea

Luhansk

Dnipropetrovsk

Donetsk

Zhytomyr

Sumy

Kirovohrad

Poltava

Vinnytsia

Cherkasy

Chernihiv

Kyiv

Rivne

Khmelnytskyi

Volyn

Ternopil

Chernivtsi

Lviv

Ivano-Frankivsk

Zakarpattia



«Program oznakowania ekologicznego „Zielony
dom”, mający na celu zapewnienie atrakcyjnych usług
zakwaterowania i ochrony środowiska naturalnego,
nadaje szczególny status domostwom i gwarantuje
bezpieczny ekologiczny wypoczynek dla turystów.
Program ten został wdrożony przez Związek Zielonej
Turystyki Wiejskiej w 2004 r. z wykorzystaniem
europejskich doświadczeń w zakresie ekologicznej
certyfikacji. Jednym z celów tego programu jest
zwiększenie popularności agroturystyki wśród
turystów poprzez skupienie się na jej komponencie
ekologicznym.

Oznakowanie ekologiczne przewiduje trzy poziomy -
pierwszy, drugi i trzeci.

Logo programu «Zielony dom»
Logo of the Program "Green House"
Source: [Trylis 2012]
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W materiałach promocyjnych (foldery, informacyjne ulotki, magazyn
turystyczny „Wiejska zielona turystyka”) używa się głównie znaku
programu „Ukraiński gościnny dom”. Jeśli chodzi o hasła (motto), w
ostatniej dekadzie najpopularniejsze były: „Ukraińska wioska
zaprasza” (początek 2000-nych lat) i „Poczuj smak wiejskiej zielonej
turystyki - odpocznij na wsi ukraińskiej” (oferta z ostatnich lat).
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https://www.greentour.com.ua/en
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PROBLEMY FUNKCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA UKRAIŃSKIEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
PROBLEMS OF THE NATIONAL RURAL GREEN TOURISM BRAND FUNCTIONING AND MANAGEMENT

Istnieją niektóre problemy w zakresie dalszego wzmocnienia krajowej marki:

- związane z inicjatywami ministerstw dotyczących marki ;

Nowe inicjatywy legislacyjne zmierzają do zmiany nazwy istniejącej marki „wiejska zielona

turystyka” na „wiejską gościnność” (eliminując element komercyjny, związany z terminem

„turystyka”) lub na „agrarną turystykę” (ujednolicając nazwę turystyki wiejskiej). W 2019 roku

opracowano projekt ustawy „ O turystyce wiejskiej i agroturystyce”, w której brakuje pojęcia

markowego СЗТ - WZT (wiejska zielona turystyka) wśród głównych pojęć.

Nowelizacja ustawy Ukrainy „O turystyce” zainicjowana przez Departament Turystyki i Kurortów

przy Ministerstwie Gospodarki, uważając turystykę wiejską tylko za formę odpoczynku na wsi.

Nie określono tam takich jej podstawowych funkcji, jak rekreacyjna, poznawcza, środowiskowa.



Istnieją problemy wobec dalszego wzmocnienia krajowej marki:

- związane z zapewnieniem skutecznego zarządzania nią.

Obecnie kwestia zarządzania marką krajową i regionalnymi sub-markami zielonej 

turystyki wiejskiej  jest bardzo poważna. Biorąc pod uwagę rzeczywistą sytuację 

funkcjonowania marki i czynniki, które przyczyniły się do jej powstania, najbardziej 

odpowiednim modelem zarządzania może być schemat proponowany dla 

międzystanowej marki Carpathia, obejmujący następujące elementy: partnerów 

marki, operatora marki, dostawcę marki. Funkcję operatora marki może pełnić nowo 

utworzona struktura - Narodowe Centrum Marketingu Zielonej Turystyki Wiejskiej 

przy Związku. Podmioty agroturystyki (właściciele domów) i organizatorzy odpoczynku 

na wsi będą dostawcami marki.

PROBLEMY FUNKCJONOWANIA I ZARZĄDZANIA UKRAIŃSKIEJ MARKI ZIELONEJ TURYSTYKI WIEJSKIEJ 
PROBLEMS OF THE NATIONAL RURAL GREEN TOURISM BRAND FUNCTIONING AND MANAGEMENT



Wnioski
Conclusions

Ponad dwadzieścia lat historii powstawania krajowej ukraińskiej marki zielonej
turystyki wiejskiej świadczyło o zwiększaniu jej wartości dla użytkowników
poprzez celową organizacyjną, informacyjno-reklamową i praktyczną
działalność podmiotów marki na etapach jej wdrożenia (połowa lat 90-tych -
początek 2000-ych lat), utrwalenia się ( 2008 - 2015) i aktywnego rozwoju (2016
– do dzisiaj).
Statystyki z ostatnich lat i liczne sondaże socjologiczne turystów na poziomie

krajowym i regionalnym wskazują na dobrą znajomość ofert marki, zadowolenie
z jakości świadczonych usług i skłonność do ponownego odwiedzania wiejskiej
miejscowości. Można stwierdzić, że marka narodowa zakorzeniła się zarówno w
zestawie wartości, jak w środowisku podmiotów turystyki wiejskiej, a także
rzeczywistych i potencjalnych uczestników odpoczynku na wsi.
W krajowej „Strategii rozwoju turystyki i kurortów do 2026 roku” pytanie

promocji ukraińskich produktów turystycznych i marek turystycznych na rynku
międzynarodowym zostało uznane jako priorytetowe. W związku z tym
konieczne jest skoncentrowanie działań informacyjnych i promocyjnych na
promocji krajowej marki agroturystyki wśród potencjalnych konsumentów z
krajów graniczących z Ukrainą: Polski, Słowacji, Węgrami, Rumunii, Białorusi
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