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СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

На даному  етапі  розвитку  туризму  та  нестабільної  економічної  ситуації,  сільський  зелений туризм може і 

має  підвищити  зайнятість  сільського  населення,  розв’язати проблеми соціально  –  економічного характеру та 

забезпечити демографічну стабільність саме у сільській  місцевості країни. Україна має досить  низькі  темпи  

зростання  у туристичній  сфері  на  відміну  від  усіх  інших  країн,  тим  самим  зменшуючи  її  репутацію, доходи  

та  популярність. Наша держава має багатий  туристичний  потенціал,  який  вона повинна  реалізувати  за  

допомогою  різних  методів  державного  регулювання,  стабільної економічної та маркетингової політики.  

Зелений туризм –  це відпочинок у приватних господарствах у сільській місцевості, яка приваблює своєю 

недоторканою природою, пам’ятками історії та природи.  

Сільський  зелений  туризм  є  динамічною  галуззю,  яка  має  тенденцію  до  стрімкого розвитку,  особливо,  

на  Житомирщині.  Туристичний  бізнес  став  привабливим  для підприємців  області  через  невеликі  стартові  

інвестиції,  зростаючий  попит  на  активний відпочинок,  високий  рівень  рентабельності  та  мінімальний  строк  

окупності  витрат.  

Сільський  зелений  туризм  процвітає  в  таких  місцевостях  як  Коростень,  Овруч, Радомишль, Олевськ; села 

Привороття (Брусиловський район), Рудня-Вороб’ївська (Малинський район), Тетерівка (Житомирський район).  

За результатами досліджень  за  2016  рік,  у  нижченаведеній  діаграмі  подана  середня вартість номера для 

відпочинку за 1 добу, в яку також включений сніданок.  

 

 
Рис. 1. Середні ціни за номер в комплексах відпочинку 

 

«Володимирська садиба», розташована у селі Привороття Брусиловського району  розміщується на 

п’ятидесяти сотках землі. Станом на сьогоднішній день -- це великий двоповерховий будинок з садком, два 

маленьких будиночка для проживання гостей, баня, дитячий майданчик, питомник німецької вівчарки.  

Велика кількість різноманітних птахів та тварин (коні, вівці, кролики, кури, голуби) подарують незабутні 

хвилини радості відвідувачам садиби.  

Середня вартість номеру для відпочинку в садибі становить 700,00 грн. за 1 добу.  Послуги, які пропонуються 

на території садиби: проживання, харчування, баня, барбекю, уроки верхової їзди, катання на конях, квадроциклах, 

екскурсії на питомник німецької вівчарки.  

Гостинна садиба «Кіт Баюн та Кривенька Качечка» розташована в селі Тетерівка Житомирського району на 

лівому березі річки Тетерів, в оточенні хвойного лісу і на березі мальовничого озера. На території комфортабельні 
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дерев’яні будинки з номерами, категорії «напівлюкс». Інтерєр виконаний в народному стилі з перевагами 

сучасності, з використанням матеріалів, які були привезені з Карпатських гір.  

Середня вартість номеру для відвідувачів в садибі становить 450,00 грн. за добу, сніданок до цієї суми не 

включений.  До послуг гостей: прогулянка по лісі, їзда на велосипедах, плавання на човні, риболовля, купання в 

озері, взимку катання на ковзанах, санчатах, «російська» лазня, бочка на травах, номери для відпочинку, винний 

льох, дитячий майданчик, місце для пікніка, де можна посмажити шашличок, закоптити рибку, всі страви 

готуються на дровах на відкритому вогні. Для цього на території побудовані: тандир, каганець, мангал, казан.  

Садиба «Полісся» є третьою за величиною базою  відпочинку, і з більш низькими цінами,  в  порівнянні  з  

вищезгаданими  комплексами  відпочинку.  Садиба «Полісся» знаходиться  в  селі  Рудня-Вороб’ївська  

Малинського району. Територія садиби включає 2 комплекси з деревяними будинками, де розташовані комфортні 

номери з усіма зручностями для відпочиваючих.  

Господар  садиби  пропонує  великий список послуг (пізнавальні прогулянки по екологічних стежках, 

полювання, риболовлю, катання на возі, автоекскурсії у Радомишль та Кип’яче, різноманітні майстер-класи) за 

додаткову вартість.  

З огляду середніх цін на відпочинок за 1 добу у вищезгаданих комплексах відпочинку, можна зробити 

висновок, що сільський зелений туризм є досить не дешевою можливістю гарно провести час та скористатися 

іншими видами послуг. Хоча зелений туризм області трохи  дорогий,  але  всі  затрати  яро  окупаються,  коли  

розумієш,  що  існує  можливість побачити справжню українську природу: ліси, річки, озера тощо.  

Основна відмінність сільського зеленого туризму від туризму, так би мовити, звичайного – це те, що послуги 

надають особи, які мають інший фах (сільськогосподарські робітники, працівники сфери обслуговування, вчителі, 

пенсіонери) та надають дані послуги в сільській місцевості.  

Розвиток даної форми підприємництва може бути цікавим для сільського населення за рахунок низьких 

капіталовкладень і низького підприємницького ризику; цей вид діяльності є джерелом додаткових доходів, що дає 

можливості для розвитку підприємницької ініціативи, збільшує ринок збуту для власних товарів і послуг місцевих 

виробників. 

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 у 

сфері обслуговування.  

При певному нагромадженні числа відпочиваючих з’являється потреба в задоволенні їх різноманітних запитів, 

а це, в свою чергу, стимулює розвиток сфери послуг: транспортних, зв’язку, торгівлі, служби побуту, 

відпочинково-розважальних та інших.  

Досвід показує, що ті сім’ї, які приймають відпочиваючих, вдосконалюють  і структуру посівів на присадибних 

ділянках з урахуванням потреб гостей, розширюють асортимент овочевих культур, фруктових дерев, ягідників, 

тощо; розвивають і урізноманітнюють присадибне тваринництво, заводять тепличне господарство. Розвиток 

сільського  зеленого  туризму спонукає до покращення благоустрою сільських садиб.  

Підсумовуючи, можна сказати, що маючи таку гарну природу та ліси, потрібно не забувати розвивати її та 

дбати про неї. Відштовхуючись від природи Полісся,  можна зробити багато важливих та поважних  справ,  а  саме: 

збереження  української  природи,  розвиток  зеленого  туризму, збагачення  річок,  озер,  лісів  та  полів на  гроші,  

вилучені  з  вартості  номерів  чи  окремих видів послуг.  

Є можливість наглядно показати українським людям, що наш край багатий, гарний та екологічно чистий, що в 

ньому можна відпочивати не гірше, ніж на закордонних курортах. Додатковою вигодою та перевагою розвитку 

зеленого туризму в Україні, а саме на  Житомирщині, є  поява джерел  додаткового та основного прибутку для 

сільського господарства та сільських підприємців. Саме зелений туризм Житомирщини  посприяв розбудові 

інфраструктури розвитку сільської місцевості. Це важливий фактор, оскільки це сприяє розвитку соціальної та 

економічної  сфери  життя  населення та держави в цілому.    

 


