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Постановка проблеми. Зважаючи на ряд соціальних, 

економічних, агроекологічних та інших проблем в сільських 
регіонах нашої держави, постала необхідність пошуку 
механізмів і напрямків діяльності, які б змогли вирішити їх. Вже 
сьогодні селяни активно приймають у своїх будиночках 
відпочиваючих та надають їм ряд послуг за певну економічну 
вигоду (розміщення, харчування, екскурсійна діяльність тощо).  

Однак, проблемним та невирішеним залишається 
неврегульованість та відсутність управлінських засад щодо 
розвитку туристичної діяльності в сільських регіонах, а також 
чітких статистичних даних відносно чисельності та динаміки 
туристопотоків, економічної ефективності від туризму, що і 
зумовлює актуальність та новизну досліджень. 

Стан вивчення проблеми. Сутність, перспективи 
розвитку та значення сільського туризму наведено у працях 
зарубіжних і вітчизняних науковців, зокрема Горішевського 
П.В., Рутинського М.Й., Васильєва В.П., Костриці М.М., Зінька 
Ю.В., Маєвського Я., Sznajder M., Derek H., M. Barke та інших 
[1-6, 9-12]. Незважаючи на це, досі відсутній єдиний, 
комплексний підхід до визначення поняття «сільський туризм», 
недостатньо уваги приділено динаміці та інтенсивності його 
розвитку в окремих регіонах (особливо тих, які відносяться до 
природно-заповідного фонду). 

Метою роботи є визначення перспектив, основних 
напрямків розвитку сільського туризму в межах Західного 
Полісся України, а також проведення порівняльного аналізу 
щодо динаміки його розвитку в регіоні. 
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Завдання і методика дослідженнь. Необхідно 
проаналізувати й охарактеризувати сучасний стан розвитку 
сільського туризму в Рівненській та Волинській областях; 
визначити передумови та подальші перспективи від туристичної 
діяльності; виявити соціально-економічні та екологічні вигоди 
від сільського туризму; вдосконалити методику побудови 
картосхем. Використовувались методи досліджень: аналіз та синтез – 
вивчення практичних, теоретико-методичних аспектів розвитку 
сільського туризму; статистичний – отримання та обробка 
первинних статистичних даних щодо динаміки розвитку 
сільського туризму на Західному Поліссі України; 
картографічний - побудова картосхем розвитку сільського 
туризму у Волинській і Рівненській областях. 

Результати досліджень. Західне Полісся можна віднести 
до одних із найсприятливіших регіонів для розвитку сільського 
туризму, що зумовлено наявністю унікальних природних 
ресурсів, ландшафтів, сприятливих кліматичних умов; 
незадіяного, вільного житлового фонду сільських регіонів; 
історико-етнографічної спадщини сільських територій Західного 
Полісся з їх звичаями, побутом, обрядами та культурою тощо 
[10]. В ході проведення досліджень встановлено ряд причин, 
які ускладнюють процес розвитку сільського туризму на 
території Західного Полісся, до яких належать: 

- відсутність регіональних програм з розвитку сільського 
туризму;  

- низька активність і відсутність досвіду в сільських 
жителів щодо організації власного бізнесу; 

- відсутність досвіду організації даного виду туристичної 
діяльності як у селян, так і у місцевого керівництва; 

- низька якість і комфортність житлового фонду та 
транспортної інфраструктури; 

- погіршення екологічної ситуації внаслідок надмірного 
антропогенного навантаження. 

Сільський туризм в регіоні здатний активізувати розвиток 
депресивних, малорозвинених сільських територій Волинської 
та Рівненської областей, вивести їх на рівень еколого-
збалансованого розвитку, підвищити добробут населення та 
економіку регіону.  
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Виходячи з цього нами проведено детальний аналіз 

динаміки розвитку в областях та побудовано картосхеми розви-
тку сільського туризму. 

Територія Волинської області (загальна площа 20143 км², 
що складає 3,3% території України) є унікальною та 
перспективною для розвитку та організації сільського туризму.  

Станом на 2010 – 2012 роки в області функціонує більше 
140 гостинних агросадиб. Ще рік-два назад селяни у кращому 
випадку пропонували житло у найм і мінімальний набір 
туристичних послуг, однак вже сьогодні на туристів чекає 
широкий вибір додаткових послуг в рамках сільського туризму, 
а саме: риболовля, полювання, походи по гриби, ягоди, за 
лікувальними рослинами, прогулянки на конях і човнах, участь 
у фольклорних концертах, обрядах, святкуваннях днів села і 
різноманітних релігійних свят. В контексті сільського туризму, 
відпочиваючі можуть навчитись основам лозоплетіння, 
порибалити та варити юшку власноруч, виготовляти домашню 
сметану, масло, сир, доглядати вулики і збирати мед, ткати, 
вишивати, і навіть освоювати гончарне мистецтво [7-8]. 
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Рисунок 1. Динаміка розвитку сільського туризму у Волинській 

області за період 2005 – 2012 р.р. 
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Рисунок 2. Кількість існуючих агросадиб у районах Волинської 

області 
 

З вище наведених діаграм простежується позитивна 
динаміка росту кількості агросадиб в регіоні, а, отже і 
сільського туризму в цілому. Звісно ж, найбільшої популярності 
та розвитку сільський туризм набув саме у Шацькому районі, 
що пов’язано зі значним туристичним інтересом до існуючих 
природних об’єктів (Шацькі озера, Шацький НПП).  

Відносно Рівненської області, слід зазначити, що 
починаючи з 2005 року почали проводитись семінари та 
особисті консультації з питань організації та надання послуг 
сільського туризму. Важливе місце у популяризації даного виду 
туристичної діяльності набуває і рекламна діяльність, яка 
проводиться шляхом: публікації рекламних матеріалів про 
послуги, що надаються існуючими сільськими (агро) садибами; 
презентації послуг сільського туризму під час виставкових 
заходів міжнародного, всеукраїнського та місцевого масштабу; 
проведення прес-турів для представників засобів масової 
інформації; поширення інформації через мережу Інтернет, 
рекламно-інформаційних кампаній в засобах масової інформації 
тощо.  
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Рисунок 3. Динаміка розвитку сільського туризму в 

Рівненській області за період 2005 -2012 р.р. 
 

 
Рисунок 4. Кількість існуючих агросадиб у районах Рівненської 

області 
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У результаті зазначеної діяльності, в області починають 
функціонувати перші агросадиби: у 2005 році – лише 5 агроса-
диб, 2006 р. — 11 агросадиб; 2007 р. — 27 агросадиб; 2008 р. — 
42 агросадиби; 2009 р. — 75 агросадиб, 2010 р – 80 агросадиб, 
2011р. – 85 агросадиб, 2012 р. – 90 агросадиб. 

З наведених вище діаграм просліджується тенденція 
стрімкого розвитку сільського туризму на Рівненщині, що 
зумовлено появою значної кількості сільських (агро) садиб. 
Сьогодні в області послуги у сфері сільського туризму 
пропонують більше 90 власників садиб у 15 з 16 районів 
Рівненщини. Поява фактору здорової конкуренції стимулює 
розширення спектру та якості пропонованих послуг, що, у свою 
чергу, сприяє підвищенню позитивного іміджу регіону та 
інтенсифікації туристичних потоків. 

Узагальнюючи зібрані дані, в інформаційно-програмному 
середовищі Mapinfo, Arcmap (ArcGis) складено картосхеми 
розвитку сільського туризму у Волинській та Рівненській 
областях. При побудові картосхем нами були використані 
матеріали Національного атласу України, Екологічного атласу 
України та Еколого-географічного атласу України. Основу 
склали карти:  - еколого-економічної збалансованості території, 
техногенного навантаження на природне середовище, стійкості 
природного середовища (автори: д.г.н. В.А. Барановський, П.Г. 
Тищенко);  

- природно-ресурсного та природно-екологічного 
потенціалу території (автор: к.г.н. Ю.А. Олішевська);  

- забруднення ґрунтів залишками пестицидів та важкими 
металами, забрудненості території Цезієм -137 (за ред. 
Руденко Л.Г.). 

Розроблені нами картосхеми дають змогу визначити 
найбільш сприятливі та перспективні сільські регіони області 
для організації сільського туризму, а також ті, які вже активно 
надають послуги з даного виду туризму.  
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Рисунок 5. Картосхема розвитку сільського туризму в 

Волинській області 
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Рисунок 6. Картосхема розвитку сільського туризму в 

Рівненській області 
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На картосхемах чітко відображені: існуючі привабливі 

туристичні об’єкти; природно-заповідні території; території з 
наявним розвитком сільського туризму; території, перспективні 
для розвитку сільського туризму; найперспективніші території 
для розвитку сільського туризму.  

Дані картосхеми можна використовувати в процесі 
планування сільськогосподарської діяльності та розвитку 
сільського туризму, зважаючи на специфіку, природні умови та 
екологічний стан регіону. 

Висновки. З огляду на вище сказане, розвиток сільського 
туризму набув значної популярності у Волинській та 
Рівненських областях, що зумовлено багатством природних та 
історико-культурних ресурсів регіону. 

Однак існує ряд проблем, які стають на заваді активному 
розвитку даного виду туристичної діяльності. Для їх вирішення 
перш за все необхідно:  

- запровадити ефективне регулювання організації 
сільського туризму як на регіональному, так і на державному 
рівнях; - заохочування селян до заняття даним видом діяльності 
шляхом пільгового кредитування; 

- стимулювати сільське населення до реєстрації та 
легалізації діяльності в сфері сільського туризму; 

- розбудовувати туристичну інфраструктуру в сільській 
місцевості тощо.  
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