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На даному етапі розвитку туризму та нестабільної економічної ситуації, зелений
сільський 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 [1].
Зелений туризм – це відпочинок у приватних господарствах у сільській місцевості, яка
приваблює своєю недоторканою природою, пам’ятками історії та природи [2].
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,
Радомошиль, Олевськ; села Вишпіль (Черняхівський район), Приворотне (Брусилівський
район), Городськє (Коростишівський район).
За результатами досліджень за 2014 рік, у нижченаведеній діаграмі подана середня
вартість номера для відпочинку за 1 добу, в яку також включений сніданок.
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Рис. 1. Середні ціни за номер в комплексах відпочинку Житомирщини за 2014 рік
Хуторок «Чудодієво», який розташований у селі Вишпіль Житомирської області, – це
унікальна група ландшафтів, в якій є рідкісне поєднання лісу, води та поля. Станом на
сьогоднішні день, на території бази побудовано два двоповерхових котеджі та двадцять
два одноповерхових номери з усіма зручностями. Середня вартість номеру для відпочинку

на хуторі приблизно становить 1 233, 00 грн. за 1 добу. До послуг відпочиваючих на
хуторі «Чудодієво» ресторан, дитячий майданчик, вело прогулянки, великий теніс, лазня,
рибалка та інше.
Замок-музей «Радомисль замок» розташований у місті Радомошиль Житомирської
області. Це архітектурна та історико-культурна перлина Поліського краю. Пропонує
відпочинок, єднання з природою та зустріч культурної спадщини наших предків. Він є
унікальним, оскільки це єдиний в світі замок, який не має рукотворного фундаменту, він
побудований на гранітній скелі, яка утворена з років палеоліту. Основу середньовічної
фортеці паперової фабрики, - «Папірню» - , возвели у 1612 році. Замок-музей «Радомисль
замок» пропонує численні екскурсії маленькими місцевими музеями, сувенірними
лавками і відпочинок в самому замку. Середня вартість номеру у замку за 1 добу
становить приблизно 2 112,50 грн, сніданок до цієї суми включений.
Володимирська садиба є третьою за величиною базою відпочинку, і з більш низькими
цінами, в порівнянні з вищезгаданими комплексами відпочинку. Володимирська садиба
знаходить в селі Приворотне Житомирської області. Хазяїн садиби пропонує великий
список послуг (лазня, рибалка, прогулянка на конях) за додаткову вартість.
З огляду середніх цін на відпочинок за 1 добу у вищезгаданих комплексах відпочинку,
можна зробити висновок, що сільський зелений туризм не є досить 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.
Таким чином, 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.
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