Дослідження навчально-наукової лабораторії сільського зеленого туризму за
2021 рік проводились в таких напрямах:
- підвищення культурного рівня мешканців села та підвищення
екологічної свідомості;
- оцінювання та аналіз розвитку місцевої інфраструктури, туристичної
діяльності на різних ієрархічних рівнях;
- оцінювання соціально-економічної ефективності туристичної
діяльності в галузі сільського зеленого туризму;
- розроблення
стандартів
якості
комплексного
безпечного
туристичного обслуговування споживачів;
- надання послуг із розробки туристичних маршрутів по регіонах
України та селах Черкаського регіону;
- стимулювання розвитку селянських господарств, які займаються
зеленим туризмом;
- сприянні охорони туристичних ресурсів, насамперед збереженню
етнокультурної самобутності українського села;
- здійснення
інформаційно-консультаційної
діяльності
про
особливості організації сільського зеленого туризму.
Основними завданнями діяльності навчально-наукової лабораторії
сільського зеленого туризму за 2021 рік було проведення наукових досліджень
на сучасному світовому рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання
стратегічних проблем у рамках «Концепції наукової та інноваційної діяльності
УНУС», у тому числі:
- розвиток в’їзного та внутрішнього сільського зеленого туризму як
складової частини комплексного соціально-економічного розвитку села і
сільських територій (форма 3, п. 1, 2, 4, 9);
- надання послуг із розробки туристичних маршрутів по регіонах
України, організації логістики екскурсійного обслуговування (форма 3, п. 6, 7,
8);
- проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки і виконання прикладних розробок за
напрямами наукової діяльності (форма 2, п. 1-13; форма 3, п. 2);
- проведення майстер – класів з організації сільського зеленого туризму
(форма 3, п. 1, 8);
- сприяння впровадженню в навчальний процес теорії розвитку
сільського зеленого туризму як одного із перспективних напрямків
підприємницької діяльності випускників в аграрному секторі економіки
(форма 3, п. 1, 8);
- сприяння формуванню здорового способу життя, розвиток культурноспортивного руху у студентів шляхом їх участі у туристичних маршрутах
(форма 3. п. 2, 4).
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Отже, за досліджуваний період діяльності навчально-наукової
лабораторії сільського зеленого туризму було проведено:
- ґрунтовні дослідження в сфері туризму, що висвітлені в наукових
працях викладачів кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
(форма 2);
- всеукраїнську
науково-практичну
інтернет-конференцію
«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної
індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку», 28-29
жовтня 2021 р.
- міжнародну науково-практичну конференцію «Теорія, практика та
інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», 2728 травня 2021 р.

На 2022 р. навчально-наукова лабораторія сільського зеленого туризму
планує такі види діяльності:
- надання послуг з підвищення кваліфікації фахівців аграрного сектору
економіки та підприємців малого і середнього бізнесу м. Умань;
- проведення наукових семінарів та конференцій;
- здійснення
інформаційно-консультаційної
діяльності
про
особливості організації сільського зеленого туризму;
- організації логістики екскурсійного обслуговування;
- складання бізнес-планів зі створення сільської садиби.

