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Правові форми в Україні

Особисте селянське господарство (ОСГ). 
Стаття 1. Закону України «Про особисте селянське господарство» 

«Особисте селянське господарство - це господарська діяльність, яка  
проводиться  без  створення  юридичної  особи фізичною особою 
індивідуально або особами,  які перебувають у сімейних чи родинних 
відносинах  і  спільно  проживають,  з метою задоволення особистих 
потреб    шляхом    виробництва,    переробки     і     споживання 
сільськогосподарської   продукції,   реалізації  її  надлишків  та надання  
послуг  з  використанням  майна  особистого   селянського господарства, у 
тому числі й у сфері сільського зеленого туризму». Особисте селянське 
господарство вважається створеним, якщо громадянин має свідоцтво на 
право власності на землю та інше нерухоме майно, та або договір оренди з 
метою ведення ОСГ. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/742-15



Правові форми в Україні

Фізична особа підприємець (ФОП).  

- сьогодні найбільш поширена форма

- впроваджуються державні програми підтримки 
підприємництва

- можливість міжнародної технічної допомоги

- можливість користуватися спрощеними системами 
реєстрації та оподаткування

- об’єднавши підприємців з різними видами діяльності ви 
зможете в громаді створювати різноманітність і бути 
відносно незалежними один від одного.



Правові форми в Україні

Зі збільшенням обсягів виробництва ви можете перейти в 
статус підприємства. Це може бути фермерське господарство, 
кооператив, СТОВ, ЗАТ, ВАТ і т.д. і т.п. 



Правові форми в Україні

Кластер сільського туризму «Оберіг» – громадська організація.



Правові форми в Україні

Увага! Інновація!

Народна економіка.

Правовий статус – людина. 

Результат діяльності народного підприємця – соціальний ефект.

Принцип взаємодії в громаді – самооподаткування. 

«Посібник народного підприємця» ( автори книги Ольга Уграк, 
м.Хмельницький, Юрій Дудикевич та Віктор Горбатюк, м.Львів) 



«Підприємництво в галузі 
сільського туризму, як мінімум, 
задовольняє ваші матеріальні  
потреби, а за умови, якщо це 

успішна власна справа, то ще й дає 
щастя самосправдження».  





Туристичний продукт сільської оселі

?



Туристичний продукт сільської оселі

Туризм – вид спорту – групові походи, метою яких є 
активний відпочинок, фізичне загаорування 
організму; подорожі, які поєднують відпочинок з 
пізнавальною, культурною метою.

Продукт – предмет, що є матеріальним результатом 
людської праці, діяльності.

Оселя – житловий будинок разом з двором, 
господарськими будівлями і городом, садиба; 
приміщення для проживання людей, помещкання.



Туристичний продукт

Сільська оселя 



Що робимо?

А) з туристичного продукту -
сільську оселю?

Б) з сільської оселі -
туристичний продукт?





Пізнавальні потреби

?



Пізнавальні потреби

Пізнавати – осягати розумом явища об’єктивної дійсності; 
одержувати істинне уявлення про кого-небудь, що-небудь; 
переживати що-небудь; виявляти в кому-небудь, чому-небудь 
когось знайомого або щось знайоме.

Потреба – необхідність в кому-небудь, чому-небудь, що 
вимагає задоволення; те, без чого не можна обійтися; вимоги, 
які потрібно задовільнити

(Словник Української Мови)





Яку потребу задовольняє 
сільський туризм для вас і вашої 

родини? 



А прийом неповносправних?



Чому ви вирішили приймати в сільському 
туризмі неповносправних?

А) постійно про це думаю, але все не вистачає духу почати;

Б) бачу, що все більше людей потребують цих послуг, маю 
позитивні приклади і роблю перші кроки;

В) Українське село – це унікальне середовище для зцілення. Я 
маю можливість і натхнення.



Які будуть ваші дії, якщо близькі люди 
почнуть вмовляти вас відмовитися від цієї 

«авантюри»?
А) Відмовлюся;

Б) Все-таки почну вивчати досвід інших і набувати навиків, 
можливо спочатку як найманий працівник, чи учасник проекту;

В) Моя родина підтримує і допомагає мені завжди і  в усьому.



Від чого ви зможете відмовитися сьогодні для 
успіху вашої справи завтра?

А) Я й так нічого не маю, щоб відмовлятися;

Б) Можу відмовитися на деякий час від постійних заробітків, які 
маю на своїх садибі, чи місці праці; можливо, доведеться 
відмовитися від деяких клієнтів.

В) Відмовлюся назавжди від бездіяльного споглядання та 
звички звинувачувати когось/щось в сьогоднішніх проблемах. 
Буду вчитися шукати шляхи і засоби для їх вирішення разом з 
моїми неповносправними клієнтами.



Яких знань вам не вистачає?

А) Я все знаю.

Б) Знань з теорії і практики прийому відпочиваючих, ведення 
підприємництва, облаштування садиби, залучення клієнтів, 
стосунки із законодавством, інше;

В) Прагну пізнати свої можливості і можливості людини 
розумної у взаємодії з іншими.



Який буде ваш наступний крок?

А) Знайду вільні вуха, щоб в черговий раз пожалітися на долю 
України і бідність в селі;

Б) Перечитаю усе, що порадять в Товаристві «Зелений Хрест». 
Піду на курси менеджерів, кухарів, вишивальниць, поварів, 
компютерщиків, знахарів, водіїв, собаководів, бджолярів, 
іноземної мови, дизайну, фітнесу і бажано одночасно; 

В) Організую запальний тренінг-майстерню (бажано 3-денний ) 
і разом з колегами обговоримо наші плани щодо спільного 
продукту для неповносправних на наступні 1-2-3-5 років.



А) – 0 балів, 
Б) – 5 балів, 
В) -10 балів.



Ви набрали від 0 до 10 балів.
Ви втомлені від того, що відбувається. Уже перепробували всілякі способи, 
але ваш сільський туризм не рухається. Грошей ні на що не вистачає. Часу 
обмаль, усе треба зробити самотужки і вже вчора. Село вимирає і ви 
бачите, що реально не можете нічим зарадити. Але ще десь всередині 
жевріє надія, що може все-таки на цей раз зміна відбудеться і ви досягнете 
успіху. Мушу визнати, що ваші шанси справді мізерні, але є.  Вам варто 
пошукати для себе більш вагому мотивацію, ніж тільки мотивація вижити, 
чи заробити копійку. Ви маєте свій неповторний талант, не закопуйте його 
в землю! Уже той факт, що ви є тут і читаєте цей текст, говорить про те, що 
всередині  у вас живе той паросток нового життя, який проситься назовні, 
до людей. Спробуйте все-таки помріяти і забути, що вам щось в житті не 
вдавалося. А може, саме зараз настав той час, коли вдасться. Пройдіть  в цій 
справі до кінця. Шукайте в навчанні  «ключові» слова. Ми в вас віримо.



Ви набрали від 11 до 30 балів.
Ви стоїте на роздоріжжі. З одного боку ви достатньо успішні, щоб 
заспокоїтися і продовжувати те, що почали. Ви вже маєте навики і досвід, 
щоб бути, як кажуть «на плаву». Родина, друзі, знайомі допомагають, 
прислухаються. Уже зроблені якісь праці і вони приносять сякі-такі 
дивіденди. З одного боку, вам хочеться якихось досягнень в житті і вам 
здається, що ви себе зможете проявити і ствердитися, якщо займетеся 
сільським туризмом для неповносправних. Це  може допомогти покращити 
справи і матеріальний добробут. З іншого боку, вам не дуже хочеться 
прикладати зусилля, щоб  щось змінювати і ви, поки-що, не готові брати на 
себе повну відповідальність за цих людей. В вас досить багато упереджень і 
страхів, з якими буде нелегко справлятися. Найкращий спосіб перейти цей 
етап – шукати однодумців і помічників, які свято вірять, що вам вдасться і 
готові підтримати вас в добрій справі. 



Ви набрали від 31 до 45 балів.
Ви достатньо впевнені в собі і знаєте що робити. Вас підтримують люди, і я 
не бачу ніяких особливих перешкод, щоб ваша справа  процвітала. 
Найбільша ваша перевага, - що ви творча, відкрита до нового людина . Ви 
патріот України і українського села. Ви хочете допомагати людям. Ви добре 
розумієте, що йдете на нелегку справу, яка потребує від вас  вагомих змін в 
житті  і навіть у світогляді. Єдина загроза, яка може зруйнувати ваші 
найкращі задуми – це загроза, що вам не вдасться зберегти та відродити 
самобутність саме цієї сільської території. В кожному селі є «хранитель» -
людина, родина, організація, традиція… яка тримає певну культуру в 
громаді і формує моду на стосунки. А може це ви? Коли будете 
впроваджувати зміни, будьте дуже обережні, збережіть свій талант, 
залишіться СОБОЮ і  в гонитві за модою не викиньте «дитя за водою». 
Будьте пильні! 



Ви набрали 50 балів.

Вітаємо! Вітаємо! Вітаємо! 
По-перше, вітаємо вас, бо ви насправді та людина, яка будує майбутнє, ви 
себе знайшли  і це ваш «зоряний»  шлях. 

По-друге, вітаємо організаторів, що мають на кого рівнятися і в кого вчитися, 
бо на таких, як ви, тримається світ. 

По-третє, і це саме головне, вітаємо ваших клієнтів і ту сільську громаду, чи 
громади, всіх тих людей, з якими ви поряд живете і працюєте. Вони мають 
справжню, щиру і віддану підтримку. 



Якщо ти йдеш, і кожна зупинка, чи 
навіть падіння від втоми, робить 

тебе тільки сильнішою і 
наполегливішою, - це твій шлях, і 
ти обов’язково будеш успішною, 

бо це ТВІЙ шлях, ЛЮДИНО!



Товариство „Зелений хрест”

пр. Чорновола 4, Львів, 79058, Україна

E-mail: office@gcs.org.ua

Дякуємо за увагу!
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