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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО  

АГРАРНОГО ТУРИЗМУ 

 

У статті досліджено особливості туристичної підприємницької діялності в 

аграрній сфері як напрямку диверсифікації сільської економіки, визначено 

сутність та особливості туристичнх послуг сільського аграрного туризму, 

можливості їх позиціювання на сучасному туристичному ринку.  

 

В статье исследованы особенности туристической предпринимательской 

деятельности в аграрной сфере как направления диверсификации сельской 

экономики, определены сущность и особенности туристических услуг сель-

ского аграрного туризма, возможности их позиционирования на современ-

ном туристическом рынке. 

 

The article deals with the features of tourism business in the agricultural sector as 

a diversification of rural economy, the essence and characteristics of rural tourism 

services and agricultural tourism opportunities of their position in the modern 

tourist market. 

 

Вступ. Україна в цілому, у тому числі й сільська місцевість, володіє значними 

можливостями для розвитку туристичної сфери: має багату історію, володіє ба-
гатовіковими традиціями, живописними природними ландшафтами тощо. Розви-

ток туристичної підприємницької діяльності в аграрній сфері – це свого роду, со-
ціально-економічна програма щодо переведення частини аграрного населення в 
сферу послуг, враховуючи, що наша країна має найкращі умови для її розвитку, 
а саме: сільську місцевість; види діяльності, що пов’язані із сільськими підпри-

ємствами, із землею, дикою природою, традиційним для села способом життя; 
можливість участі в житті та діяльності місцевого населення; гнучких контактів 
із сільським населенням; необхідних будівель, споруд тощо [7]. 

Туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері передбачає не лише 
економічні, а й соціально-культурні цілі: збереження і відтворення культурної 
спадщини, національної самобутності території; сприяння зміні психології лю-

дей у зв’язку з перетворенням їх із працівників традиційно сільського господарс-
тва в обслуговуючий персонал; забезпечення зміни традиційної структури сіль-
ськогосподарського виробництва тощо; сприяння зростанню доходів як місцево-
го населення, так і регіону в цілому;  скорочення на селі рівня безробіття, яке 
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особливо є поширеним після ліквідації колгоспів; розвиток малого підприємниц-

тва у сільській місцевості та зниження тіньової економіки; виховання турботли-

вого відношення до природи; активізація розвитку соціальної сфери в сільських 
населених пунктах і приведення соціальної інфраструктури у відповідність з іс-
нуючою нормативною базою; поліпшення зовнішнього вигляду сільських тери-

торій тощо. В основі обслуговування туристів сфери сільського аграрного тури-

зму лежать поняття комплексного туристичного продукту та туристичної послу-
ги, без чіткого розуміння сутності та особливості яких неможливе ефективне 
планування та розвиток даного виду підприємницької діяльності. 
Аналіз останніх досліджень. Практичне підприємництво у туристичній га-

лузі підтримується ґрунтовними теоретичними розробками у дотичних галузях, 
насамперед, в економічній науці. Вагомий внесок у вивчення проблем сутності 
та особливостей «туристичного продукту» та «туристичної послуги» зробили ряд 
вітчизняних та зарубіжних науковців, а саме: О.О. Бейдик, О.П. Дурович,                
Ю.В. Зінько, Д.К. Ісмаєв, В.О. Квартальнов, Ф. Котлер, О.О. Любіцева,                    
М.П. Мальська, Є.П. Пузакова, М.Й. Рутинський, Т.І. Ткаченко, В.В. Худо,                  
І.М. Школа, Дж. Уокер та ряд інших. 
Методика досліджень. Повна солідарність авторів щодо комплексного хара-

ктеру туристичного продукту та послуги роз’єднує їх платформи щодо складо-
вих елементів даних категорій та особливостей їх у сільському аграрному туриз-
мі. Відсутність методологічних підходів до сутнісної характеристики туристич-
ної послуги як об’єкта пропозиції на туристичному ринку в аграрній сфері нега-
тивно впливає на чіткість розроблення стратегії та обґрунтування економічної та 
комерційної політики підприємств сільського аграрного туризму. Таким чином, 

до невирішених проблем в сільському аграрному туризмі слід віднести необхід-
ність визначення економічної сутності туристичної послуги та її складових еле-
ментів з різних точок зору, виокремлення характерних особливостей туристич-
них послуг як об’єктів пропозиції на ринку сільського аграрного туризму. 
Постановка завдання.  Основною метою статті є уточнення термінології 

щодо кінцевої продукції в сільському аграрному туризмі, виявлення характерних 
особливостей її пропозиції, а також визначення концептуальних засад туристич-
ної підприємницької діяльності в аграрній сфері. 
Результати досліджень. Розвиток туристичної підприємницької діяльності в 

аграрній сфері – це не розвиток високоприбуткового виду підприємницької дія-
льності, а, скоріш, один із способів зменшення соціальної напруги, зниження рі-
вня бідності серед селян. Водночас цей вид туристичної діяльності все активніше 
перетворюється в конкурентоздатний вид економічної діяльності, що має насту-
пні напрями: 

- створення туристичних сільських населених пунктів із традиційною архіте-
ктурою, розміщених у мальовничій місцевості; 

- організація “сільських” турів із проживанням і харчуванням туристів у фер-
мерському будинку; 

- знайомство з традиційним побутом, ремеслом; 
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- здача в оренду житла (окремих будинків, кімнат) в екологічно чистій сільсь-
кій місцевості тощо. 
Даний вид туристичної діяльності не потребує особливих, спеціальних нави-

ків, спеціальної підготовки господарств, які є суб’єктами ринку послуг сільсько-
го туризму. В основі обслуговування туристів сфери сільського аграрного туриз-
му лежать поняття комплексного туристичного продукту та туристичної послу-
ги. Провівши детальне дослідження, ми  прийшли до висновку, що серед науко-
вців і практиків туристичної галузі немає єдиної думки щодо змісту дефініцій 

туристичний продукт та туристична послуга. У туристичній галузі основним 

об'єктом пропозиції і попиту на ринку виступає туристичний продукт. Вітчизняні 
фахівці з туризму М.П. Мальська та В.В. Худо визначають туристичний продукт, 
як упорядковану сукупність туристичних послуг, робіт і товарів (пакет туристи-

чних послуг), що складається щонайменше з двох, або більше одиничних чи 

множинних туристичних послуг, робіт, товарів і засобів забезпечення, інших ту-
ристичних ресурсів, достатніх для задоволення потреб туристом у процесі із ме-
тою туризму [8]. Це визначення, на нашу думку, більш широко охоплює зміст 
поняття туристичного продукту, та, водночас, тлумачення не чітке та містить по-
вторення. 
Більш вдале визначення туристичного продукту, на наш погляд, подано док-

тором історичних наук, професором, ректором Російської міжнародної академії 
Туризму В.О. Квартальновим: "Туристичний продукт – це сукупність речових 
(предметів споживання) і неречових (у формі послуги) споживчих вартостей, не-
обхідних для задоволення потреб туристів, що виникають під час подорожі" [9]. 

Але, на наш погляд, найбільш повне визначення досліджуваного терміну з 
економічної точки зору надано в Законі України “Про туризм” (в редакції від 
2003р.), в якому зазначається, що “туристичний продукт – це попередньо розро-
блений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послу-
ги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до 
складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристи-

чні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації ві-
двідувань об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продук-
ції тощо)”[1]. 

Отже, основою туристичного продукту є саме комплекс туристичних послуг. 
Туристичні послуги складають значну частину послуг, що споживаються насе-
ленням і мають специфічний соціально-оздоровчий характер: відпочинок, мож-

ливість розвитку особи, пізнання історичних і культурних цінностей, заняття 
спортом, участі в культурно - масових заходах, тобто туризм поєднує в собі еко-
номічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичний чинники [5]. 

З погляду виробництва туристична послуга є сукупність певної кількості і 
якості товарів і послуг переважно рекреаційного характеру, підготовлена в даний 

конкретний момент для реалізації споживачем [3]. Туристичним послугам сіль-
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ського аграрного туризму властиві відмінні риси, що і формують потребу їх 
більш глибокого дослідження (таблиця). 

Таблиця 
Особливості туристичних послуг сільського аграрного туризму 

Відмінна 

характеристика 

 

Зміст 

характеристики 

 

Специфіка управління 

підприємствами сфери сільського 

аграрного туризму 

1 2 3 

Невідчутність 
послуг  

  

 

Невловимість або нематеріа-
льний характер послуг озна-
чає, що їх неможливо проде-

монструвати 

побачити, спробувати, транс-
портувати, зберігати, упакову-
вати або вивчати до моменту 
отримання цих послуг 

 

Для зміцнення довіри споживачів під-

приємство сфери сільського аграрного 
туризму, що надає туристичні послу-
ги, може по можливості підвищувати 

відчутність своїх послуг шляхом рек-
ламної діяльності (брошури, каталоги, 

сайти в Інтернет і так далі), підкрес-
лювати значущість своєї послуги, 

привертати увагу споживачів до отри-

муваних вигод від покупки 

Нерозривність 
виробництва 
і споживання
  

 

Надати послугу можна тільки 

тоді, коли з'являється клієнт. 
З цієї точки зору виробництво 
і споживання тісно взаємозв'я-
зані і не можуть бути розірвані 

 

Багато послуг вимагають тісного пря-
мого контакту з тим, хто їх надає. 
споживач не просто споживає турис-
тичну послугу – він підключається до 
її  виробництва. Участь покупця у 

сфері послуг обслуговування означає, 
що виробник туристичної послуги по-
винен піклуватися про те, що він про-
водить і як. Поведінка продавця, його 

професійний досвід 
і знання під час споживання клієнтом 

туристичної послуги зумовлюють ві-
рогідність її повторення 

Мінливість 
  

  

 

Якість надання послуг варію-

ється і залежить від рівня 
професіоналізму виробника, 
його компетентності добрози-

чливості 
ввічливості і комунікабельно-

сті 
персоналу, а також від враху-
вання індивідуальних вимог 

кожного 
покупця 

Дотримання стандартів обслуговуван-

ня і розробка власної політики конт-
ролю за якістю обслуговування спо-
живачів. Розробка фірмового стилю 

підприємства сфери сільського аграр-

ного туризму: назва підприємства 
сфери сільського аграрного туризму, 
товарний знак, фірмовий колір, лого-
тип. Проведення систематичного на-
вчання персоналу для підвищення 
професійного рівня і якості обслуго-

вування 
Нездатність 
до зберігання 
  

 

Послугу неможливо складува-
ти. Виникає проблема досяг-
нення рівноваги між попитом і 

пропозицією 

 

Встановлення диференційованих цін, 

знижок, використання інших стиму-
лів, що дозволяють рівномірно розпо-
ділити попит в часі. Введення системи 

попередніх замовлень на туристичні 
послуги 

 

Сьогодні не існує чітко сформованої системи туристичних послуг підпри-

ємств сфери сільського аграрного туризму. Як зазначають М.Й. Рутинський та 
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Ю.В. Зінько, послуги підприємств сфери сільського аграрного туризму поділя-
ються на основні та додаткові [11]. 

Основні послуги, це переважно: послуги з організації перевезення туристів; 
послуги з організації розміщення туристів; послуги з організації харчування ту-
ристів. 
До додаткових належать: послуги з організації екскурсій; послуги із залучен-

ня туристів до сільськогосподарських робіт і народних промислів; послуги гідів, 
гідів-перекладачів; послуги залучення туристів до участі у народних обрядах і 
культових дійствах, а також сільських фестивалях, ярмарках та інших масових 
акціях; послуги з прокату автомобілів, човнів, активно-туристичного споряджен-

ня; послуги побутового обслуговування; право користуватися приватними рек-
реаційними угіддями.  

Такий поділ досить умовний, оскільки суттєвої різниці з точки зору спожив-
чих властивостей між ними немає. Послуги, що входять в основну програму пе-
ребування туриста в селі, зазвичай відносять до основних. Додаткові послуги ту-
рист купує самостійно у місці перебування і вони не включаються у вартість тур-
пакета. Крім нематеріальних послуг, туристові ще можуть бути надані інші това-
ри чи матеріальні послуги. Наприклад, карти місцевості, народні сувеніри, тури-

стичне спорядження тощо. 
Детально проаналізувавши особливості туристичних послуг в сільському аг-

рарному туризмі ми сформували максимально деталізовану систему послуг сіль-
ського аграрного туризму (рисунок).  
Детальніше зупинимось на деяких видах туристичних послуг сільського аг-

рарного туризму, які значно впливають на формування туристичної привабливо-
сті регіону в цілому та конкретного підприємства сфери сільського аграрного ту-
ризму окремо. Система додаткових послуг, що спрямовані для розваги гостей 

традиційно використовують заходи, які можна умовно згрупувати так: а) заходи, 

в основу яких покладені національні традиції; б) заходи, основані на проживанні 
в сільській місцевості, в) екскурсії. 
Перша група розважальних послуг, як правило, набирає форми театралізова-

них національних свят, які заздалегідь включаються в тур. У випадку, якщо в ре-
гіоні сконцентровано багато агроосель, то є можливість організації сумісних теа-
тралізованих ярмарків. Досить цікавими для туристів є і козацькі турніри.  

Театралізовані вистави можуть не лише зустрічати і проводжати туристів, а і 
супроводжувати їх протягом усього туру у вигляді перевдягнених офіціанток, 
покоївок, музик.  
Певною популярністю користуються розважальні послуги, основані на особ-

ливостях проживання в сільській місцевості. Ініціативу розробки таких послуг, 
як правило, проявляють самі туристи, як наприклад; подоїти корову чи взяти 

участь у приготуванні їжі. 
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Рисунок. Система послуг сільського аграрного туризму

СИСТЕМА ПОСЛУГ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО 

ТУРИЗМУ 

Система основних послуг 

Система проживання: 

- гостьовий дім і кімнати на фермах та у 
сільських садибах; 

- міні-готелі у сільській місцевості; 
- кемпінги у сільській місцевості; 
- котеджі у сільській місцевості; 
- історичні будівлі (палаци іт.ін.) 

Система харчування: 

- харчування у системі «Bed & Breakfast»; 

- харчування стравами національної кухні, 
що організоване господарями сільських 

садиб; 
- сільські кав’ярні та ін. заклади 

громадського харчування; 
- самостійне харчування. 

Система транспортного обслуговування: 

- наземний транспорт (автобуси, власний 

транспорт туристів та господарів садиб, 

велосипеди, мотоцикли та ін.); 

- водний (теплоходи, катера, лодки та ін.). 

Система додаткових послуг 

Система екскурсійного обслуговування: 

- оглядові екскурсії по місцевим пам'яткам, 

шо організовані господарями садиб, ферм 

(пішохідні та з використанням 

транспорту); 
- екологічні екскурсії; 
- тематичні екскурсії; 
- подієві екскурсії (фестивалі, свята та ін.); 

- прогулянкові екскурсії на конях, інших 

тваринах і т.д. 

Система відпочинку та оздровлення: 

- спортивні майданчики; 

- пляжі, басейни; 

- національні парки, сади, ліса та ін.; 

- послуги з прокату; 

- місця збору грибів, ягід, місця для 
рибалки; 

- місця для зайняття аграрною діяльністю; 

- дитячі майданчики; 

- гірськолижні курорти; 

- заклади медичного обслуговуання; 
- можливості профілактичного лікування 

(джерела мінерал. вод, апітерапія та ін.) 

Система супутніх послуг 

послуги місцевого інфраструктурного комплексу 
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Найпоширенішими розвагами цієї категорії є рибалка, полювання, зби-

рання ягід, грибів, катання на конях і т. ін. Дана категорія є найменш витрат-
ною для підприємств сільського туризму, тому подібні послуги надають 
майже всі агрооселі. 
Невід’ємною частиною будь-якого туру є екскурсії. Доречне розташуван-

ня агрооселі на шляху популярних туристичних маршрутів або на незначній 

відстані від екскурсійних об’єктів. Це дає додаткові можливості для приваб-

лення туристів до агрооселі.  
Існує ще одна група розважальних послуг, яка поки-що недостатньо роз-

роблена підприємствами сфери сільського аграрного туризму. Це організація 
спортивних заходів. Спортивні змагання, фестивалі, школи спортивного ту-
ризму на базі підприємств сфери сільського аграрного туризму можуть при-

вабити новий для даного виду туризму сектор споживачів – молодь. Цікавим 

є досвід використання при створенні розважальних програм елементів зма-
гань пішохідного, велосипедного, лижного, водного туризму, особливо тих, 
що не вимагають спеціальної підготовки, як з боку організаторів, так і учас-
ників. Нескладні ділянки перешкод, які відповідають рівню 1-го класу і 
включають 4-5 етапів: вертикальні перила, купини, перехід через болото, ма-
ятник, навісна переправа, конкурс вузлів тощо. 

Особливий інтерес викликає застосування спортивних елементів у так 
званих quest-програмах (від англ. quest – шукання, пошук, дізнавання), коли 

виконання ланцюжка завдань і елементів приводить до кінцевої мети (пере-
моги, призу). Такі програми успішно можуть застосовуватись при організації 
власниками агросадиб розважальних послуг на корпоративних вечірках біз-
нес-структур, особливо під час weekend-турів (від англ. weekend – вихідний, 

кінець тижня), а також у рамках team-building (від англ. team – команда, 
building – будувати) – новий для нашої країни засіб мотивації персоналу та 
подолання конфліктів у колективі, який дедалі стає популярнішим. Оскільки 

саме в змаганнях проявляється командний, корпоративний дух, бажання по-

шуку нових методів менеджменту, маркетингу, бізнес-ідей. 

Важливо, що такі заходи не потребують великих витрат, хоча бажано, 

щоб до їх організації взагалі та суддівства, зокрема, запрошувались професі-
онали. Додаткові витрати на оплату їх праці, як правило, збільшують загаль-
ну вартість туру лише на 2–5%. 

Висновки. Отже, не викликає сумніву ствердження, що «організаційно-

структурні перетворення в аграрному секторі мають бути забезпечені шляхом 

стимулювання кооперації на селі, а також розробки науково обґрунтованої 
диверсифікації сільськогосподарського виробництва за регіонами України» 

[6]. Одним із пріоритетних напрямків диверсифікації сільської економіки є 
розвиток туристичної підприємницької діяльності в аграрній сфері. Запропо-

нована характеристика туристичних послуг сільського аграрного туризму як 
продукту праці та специфічного товару може розглядатия в якості базового 
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об’єкта підприємництва та його просування на внутрішньому туристичному 
ринку. Класифікація туристичних послуг сільського аграрного туризму спри-

ятиме забезпеченню системного підходу щодо розробки заходів оптимізації 
управління у даному виді туризму. 
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