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У статті розглянуто розвиток агротуристичних комплексів України протягом
останнього десятиріччя та вектори їхнього подальшого розвитку. Виявлено фактори
привабливості сільського зеленого туризму для міських жителів. З’ясовано особливості
відпочинку в сільській місцевості, а саме: привабливий час для відпочинку – літні відпустки
туристів; знайомство з етнічністю та автентичністю української місцевості;
відповідність якості наданих послуг агротуристичних садиб очікуванням туристів.
Уточнено мотиви створення сільських садиб й унікальність сільського туризму. Зокрема,
виділено безпечність, екологічність і доступність відпочинку в агротуристичних садибах.
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AN AGROTOURIST COMPLEXES IN THE CONTEXT OF THE
GREEN EUROPEAN COURSE: VECTORS OF THE DEVELOPMENT
AND PROSPECTS
STAVSKA Yuliia,
Candidate of Economic Sciences,
Head of the Department of International Management, Hotel and
Restaurant Business and Tourism,
Vinnytsia National Agrarian University
(Vinnytsia)
The article considers the development of agritourism complexes of Ukraine during the last
decade and the vectors of their further development. Factors of attractiveness of rural green
tourism for urban residents have been identified. The peculiarities of recreation in the countryside
have been clarified, namely: attractive time for recreation – summer vacations of tourists;
acquaintance with the ethnicity and authenticity of the Ukrainian area; the compliance of the
quality of services provided by agritourism farmsteads with the expectations of tourists. The
motives for the creation of rural estates and the uniqueness of rural tourism are specified. In
particular, the safety, environmental friendliness and accessibility of recreation in agritourism
farmsteads are highlighted. The constraints on the development of green tourism are also the lack
of funds to improve living conditions, rural infrastructure and the lack of clear legal support for the
existence of this type of tourism, in particular the private sector, whose share in housing services is
dominant.
The gradual development of rural green tourism is demonstrated by expanding the scope of
its services and improving their quality. Effective tools for promoting the tourist product in the
countryside are public policy expressed in support of owners of agritourism farmsteads and
«Strategy for tourism and resorts until 2026», implementation of effective communication policy
with consumers of tourist services, and categorization and certification of rural farmsteads tourists
(appropriate quality and environmental friendliness of the tourist product). The forecast of the
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Також виокремлено стримуючі фактори розвитку зеленого туризму – це недостатність
коштів для покращення побутових умов проживання, інфраструктури сільської місцевості
й відсутність чіткого правового забезпечення умов функціонування такого виду туризму,
зокрема, це стосується приватного сектора, частка якого у наданні послуг проживання є
домінуючою.
Поступове становлення сільського зеленого туризму демонструється розширенням
сфери його послуг і підвищенням їхньої якості. Ефективними інструментами просування
туристичного продукту в селі стали: державна політика, виражена у підтримці власників
агротуристичних садиб і «Стратегії розвитку туризму і курортів до 2026», впровадження
ефективної комунікаційної політики зі споживачами туристичних послуг, а також
проведення категоризації та сертифікації сільських садиб, що є підтвердженням очікуваних
послуг туристів (відповідна якість й екологічність туристичного продукту). Проведено
прогнозування кількісного показника сільських садиб до 2025 року.
Акцентовано важливість агротуристичних послуг не лише на внутрішньому ринку,
але й на міжнародному. Приділено увагу ситуації, яка склалася в Україні сьогодні, й
означено не лише катастрофічність наслідків для туристичної галузі, але й розглянуто
перспективи розвитку агротуризму в ракурсі повномасштабного російського вторгнення.
Ключові слова: зелений туризм, сільський зелений туризм, аграрний туризм,
агрооселя, агротуристична садиба, туристичний продукт, сільські території, європейський
зелений курс.
Рис.: 6. Літ.: 21.
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number of rural estates by 2025 has been made.
The importance of agritourism services is emphasized not only in the domestic market, but
also in the international one. Attention is paid to the current situation in Ukraine, and not only the
catastrophic consequences for the tourism industry, but also the prospects for the development of
agritourism in the perspective of a full-scale Russian invasion.
Key words: green tourism; rural green tourism, agrarian tourism, agro-settlements,
agritourism homestead, tourist product, country territories, European Green Deal.
Fig.: 6. Ref.: 21.

Постановка проблеми. За військового стану в Україні становище
туристичної галузі вкрай складне. Це стосується як внутрішнього, так
зовнішнього туризму. Складні часи для туризму розпочалися ще з 2014 року –
військові події на сході країни; наступна криза прийшла у сферу туризму в
2019 році разом із пандемією Covid-2019; сьогодні туризм в Україні
паралізовано повномасштабною війною.
Усе це є перешкодою розвитку туристичної галузі, але представники
індустрії туризму наводять приклади Ізраїлю, Чорногорії, Румунії, Грузії й
інших країн, відродження і становлення у яких цієї галузі розпочалося або під
час військових дій, або відразу після їхнього закінчення. Нинішню увагу до
України з боку всього світу теж можна використати з користю для розвитку
туризму, розповсюджуючи інформацію про нашу історію та культуру, а не
лише про бойові дії.
Туризм – це не тільки одна з галузей сфери обслуговування в країні, а ще
й її імідж. Наразі Україна знаходиться в епіцентрі уваги всього світу. У
військовий час із країни емігрувало у різні куточки Європи близько 6 млн
громадян нашої країни. Багато хто з них, у майбутньому, буде мати можливість
продемонструвати гостинність нашого краю громадянам країн, що їх
прихистили. У тимчасово переміщених осіб є можливість поділитись
інформацією про нашу історію, культуру, про туристичні маршрути України.
Тобто, навіть трагічну ситуацію, яка склалася в нашій країні, можна
використати для створення зацікавленості в закордонних туристів. Із цією
метою, можлива пропозиція організації днів України в країнах ЄС, наприклад,
при посольствах [14].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження сфери розвитку
аграрного туризму розпочалися вітчизняними вченими ще на початку
2000-х років і продовжувалися й надалі такими вченими як В. Атаманчук [16],
В. Васильєв [1], М. Габа [2], О. Гафурова [3], О. Головня [4], І. Дидів [5],
Н. Дідик [6], О. Варшава [6], А. Дюк [11], М. Мальська [13], І. Михайлюк [17],
Ю. Зінько [13], О. Миколюк [14], М. Король [16], М. Пітюлич [17],
В. Степанова [20], Д. Токарчук [21] та інших. У працях цих учених досліджено
процес становлення сільського туризму, його проблеми й важливість у процесі
розвитку соціальної інфраструктури й сільських територій. Однак нові реалії
сучасності потребують подальшого дослідження векторів розвитку
агротуристичних комплексів у контексті зеленого європейського курсу.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є вивчення сучасного
стану агротуристичних садиб України й визначення його перспектив розвитку в
умовах реалізації зеленого європейського курсу.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток сільських
територій, покращення соціально-економічних умов життя населення у селі в
контексті європейського зеленого курсу вимагає нових підходів, оскільки
рівень доходів від виробництва й реалізації сільськогосподарської продукції, як
основного виду діяльності, не завжди задовольняє рівень потреб сільського
населення. Дослідивши практику інших країн світу, можна впевнено
стверджувати, що одним із пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного
туризму є «аграрний» або «сільський», «зелений» туризм, оскільки певна
частина туристів, яких часом складно чимось здивувати, все частіше обирає
сільську місцевість як місце проведення своєї відпустки чи вихідних. Крім того,
сьогодні багато міських жителів стали переселенцями саме у сільську
місцевість. Власне тут, перебуваючи в будиночку сільської місцевості, як у
переселенців, так і у туристів є можливість познайомитися з сільським
способом життя, культурою, місцевими звичаями й традиціями, спробувати
свої сили, попрацювавши на полі, у такий спосіб повноправно долучитися до
сільського побуту [19, с. 85].
Отож, зелений або сільський туризм передбачає особливу форму
рекреації в сільській місцевості з використанням активних форм відпочинку у
вигляді залучення туристів до сільських робіт (аграрний туризм),
оздоровленням (екологічний туризм), знайомство з культурою, звичаями,
традиціями краю (краєзнавчий або етнографічний туризм). Також не потрібно
забувати про спокій, затишок, усамітнення з природою та тишу, яку шукають
туристи в агротуристичних комплексах.
Крім користі для відпочивальників, аграрний туризм є унікальною
перспективою розвитку сільських територій, зокрема створення додаткових
робочих місць і покращення соціально-економічного рівня життя населення. В
умовах непростої економічної, політичної та військової ситуації в Україні
відкриття агротуристичних комплексів із використанням європейського досвіду
призведе до підвищення рівня життя мешканців села, збільшуючи їхній
додатковий дохід, і загалом сприятиме стійкому розвитку сільських територій
[5, с. 49]. Водночас відбудеться розбудова інфраструктури сільської місцевості;
розширяться можливості збуту сільськогосподарської продукції (для
особистого споживання туристів); посилиться бережливе ставлення до
природніх ресурсів, тобто охорони навколишнього середовища, завдяки
вихованню цінностей до екологічності середовища свого перебування та зросте
рівень доходів селян через розширення сфери своєї діяльності.
Протягом останнього десятиріччя відбувалася активна популяризація
цього виду туризму в Україні, що призвело до територіального розширення
агротуристичних садиб. За даними досліджень Інституту економіки та
прогнозування Національної академії наук України, у нашій державі
нараховується близько 1 млн 250 садиб (домогосподарств), що можуть надавати
послуги сільського туризму, тоді як в інтернет-ресурсах свої пропозиції
рекламують приблизно 2 тис. садиб [13].
Агротуристичний комплекс є житлом для туристів із різноманітними
функціональними можливостями (рис. 1).
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Рис. 1. Функціональні можливості агротуристичних комплексів
Джерело: сформовано автором на основі [5]

Найбільша кількість відвідувачів у агросадибах буває, зазвичай, улітку, –
понад 50%. У цей період розпочинається сезон відпусток, під час якого у
власників сільських садиб є більше пропозицій проведення дозвілля туристами
(верхова їзда, збирання ягід і грибів у лісі, риболовля, бджільництво – участь у
збиранні меду, купання у місцевих річках, озерах, ставках тощо). На початку
свого існування сільський туризм взагалі позиціонувався як літній відпочинок
міського населення. З розвитком рекреаційних комплексів оренда приватного
житла селян почала набувати комерційного характеру. Сьогодні це легалізована
форма туристичних послуг, яка потребує свого визнання на міжнародному
туристичному ринку [20, с. 4].
Мотивами створення агротуристичних садиб у сільській місцевості є,
насамперед, отримання додаткового прибутку, а іноді це є основним джерелом
доходу селян за рахунок надання послуг проживання, харчування, створення
анімаційно-розважальних послуг, організацію дозвілля туристів через
знайомство з побутом і культурою тієї чи іншої сільської місцевості. Сьогодні,
крім затишку, відпочивальники шукають безпечні місця перебування, саме
такими стають агросадиби. Тому аграрний (зелений) туризм має всі можливості
заявити про себе як унікальний український продукт міжнародного
туристичного бізнесу [2, с. 90].
Стримуючими факторами розвитку аграрного туризму є економічні, а
саме: недостатність коштів для створення належних побутових умов
проживання вибагливих туристів, які звикли до комфортних умов; юридичні –
правова незахищеність користувачів послуг агросадиб, відсутність чіткої
законодавчої бази, а також інфраструктурні фактори, які передбачають
якісне транспортне сполучення сільської місцевості з міською [4, с. 124]
(рис. 2).
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Соціальні 3,2%
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Джерело: сформовано автором на основі [18]

Перебування
туристів
в
агротуристичних
комплексах
має
короткостроковий та довгостроковий період (рис. 3). Водночас туриста
намагаються зацікавити більш кваліфікованими видами туризму, зокрема
винним (дегустація домашнього вина), гастрономічним (знайомство з
особливостями приготування місцевих страв), пізнавально-культурним
(етнографічні особливості тієї чи іншої місцевості), екологічним (природні
особливості територіальної місцевості) з метою продовження терміну його
перебування. Не залишаються осторонь і селянсько-фермерські господарства,
на базі яких відбувається проходження туристичних маршрутів для
відвідувачів, пов’язаних із особливостями господарської діяльності. Наприклад,
влаштування кулінарних фестивалів, знайомство з виготовленням домашніх
страв, участь у тематичних заходах (гончарство, реміснича справа, козацькі
змагання) тощо [17, с. 155].
16%
46%
38%

1-3 дні

4-7 днів

більше 8 днів

Рис. 3. Терміни перебування туристів в агротуристичних комплексах
України в середньому за 2021 рік
Джерело: сформовано автором на основі [18]
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Рис. 2. Структура стримуючих факторів розвитку агросадиб
України за 2021 рік
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Для задоволення потреб туристів у житлі, в основному,
використовуються власні будинки селян (більше 70%), а також спеціалізовані
будівлі у виглядів котеджів, пансіонатів та готелів із наявними в них закладами
харчування. Як бачимо, приватний сектор займає значну частину в структурі
послуг сільського туризму, тому він вимагає легалізації на державному рівні з
метою популяризації цього виду туризму.
Сьогодні більшість житла селян є категоризованими агрооселями, що
гарантує належний сервіс та якість послуг відповідно до категорії житла, а
також здійснюється градація цінової політики агротуристичної оселі залежно
від її категорії [7, с. 13; 8, с. 10; 9, с. 14; 10, с. 5]. Українські туристичні
агрооселі використовують 4 рівні категорій, а саме: базовий, перший, другий та
третій. Крім цього, категоризовані оселі, використовують пізнавальні знаки –
логотипи, на яких зображено традиційну українську садибу з відповідною
кількістю квіточок (1, 2, 3 рівень категорії агросадиби) (рис. 4). Це є свідченням
якісного й екологічного відпочинку в сільській місцевості. У базової категорії
агрооселі квітка на логотипі відсутня. Використання логотипів дозволило
розпізнавати сільський туризм не тільки на внутрішньому туристичному ринку,
але й на міжнародному.

Рис. 4. Логотипи програм «Українська гостинна садиба» (Спілка
сільського зеленого туризму України, 2020 р. ) та «Зелена садиба» (2012 р.)
Джерело: [18]

Упровадженню європейського досвіду категоризації сільських садиб
сприяла Спілка сільського зеленого туризму України. Метою цієї програми є
засвідчення екологічності й безпечності агротуристичних садиб за допомогою
надання їм сертифікату з якості наданих послуг. Такі заходи сприяють
популяризації сільського зеленого туризму й підвищенню його
конкурентоспроможності на європейському рівні. Доступність відпочинку,
гостинність власників агросадиб, екологічність навколишнього середовища,
особливості гастрономії та автентичність зробили привабливим цей вид
туризму для міського населення. Це підтверджується соціальним опитуванням
відпочивальників, а саме: задоволення побутовими умовами проживання – від
40% до 60%; харчуванням – у межах 50%; рівнем наданих послуг – 60%
(рис. 5).
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Джерело: сформовано автором на основі [13]

На основі аналізу мотивуючих і стримуючих факторів розвитку
агротуризму, умов і термінів перебування туристів в агрооселях, рівня
задоволення відпочинком споживачів послуг сільського туризму й урахуванням
політичного й економічного становища в країні було проведено прогнозування
кількісного показника сільських садиб до 2025 року за допомогою лінійної
функції, тобто прямої залежності кількісного показника від якісних параметрів
наданих послуг (рис. 6).
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Рис. 6. Динаміка й прогнозні показники зростання кількості агросадиб в
Україні на 2025 р.
Джерело: сформовано автором на основі власних досліджень
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Рис. 5. Рівень задоволення туристів відпочинком у агротуристичних
комплексах України у 2018 р.
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Відповідно до проведених розрахунків кількість агросадиб щорічно має
зростати в середньому на 388 одиниць і до 2025 року буде становити
8075 одиниць. Водночас, потрібно не забувати про те, що більшість сільських
садиб в Україні офіційно не оформлені й не враховані в розрахунках, деякі з
них призупинили свою діяльність за попередні роки (це було пов’язано з
пандемією Covid-19). Сьогодні деякі працюють безкоштовно, надаючи оселі
для проживання переселенцям (західний регіон України). У перспективі такий
прогноз свідчить про розвиток сільських територій завдяки створенню
додаткових робочих місць, зростанню туристичного збору й наповненню
місцевого бюджету.
Також, у 2020 році сільський туризм був визнаний пріоритетним
напрямом розвитку сільських територій Національною туристичною
організацією України, що стало ефективним засобом просування туристичного
продукту в селі. Крім цього, запроваджено ліцензування в галузі туризму,
здійснено розробку й реалізацію міжнародних програм із розвитку аграрного
туризму, що конкретизувало й впорядкувало господарську діяльність власників
агротуристичних садиб. Це засвідчувало державну підтримку сільського
туризму в країні, основним завданням якої є збереження цілісності туристичних
ресурсів України, їхнє раціональне використання, охорону культурної
спадщини й довкілля, врахування державних і громадських інтересів під час
планування та забудови територій [18].
Проведені дослідження, аналіз статистичних даних і різноманітних
соціологічних опитувань
підтверджують
обізнаність
туристів
про
різноманітність послуг агротуристичних садиб і задоволення їхньою якістю. Це
дає підґрунтя стверджувати про цінність і перспективи розвитку сільського
зеленого туризму.
Висновки. В умовах сьогодення, як ніколи, стає актуальним розвиток і
пропагування агротуристичних послуг, особливо на міжнародному рівні. Цей
напрям визнано пріоритетним у національній «Стратегії розвитку туризму і
курортів до 2026 року». У такому разі потрібно зосередити увагу на тих країнах
Європи, у яких перебувають сьогодні переселенці-українці й здійснювати там
інформаційно-пізнавальні заходи про можливості відпочинку в межах України,
зокрема, в агротуристичних садибах, у мирний час. Тим паче, що у громадян
країн, які знаходяться в прикордонній зоні з Україною, таких як Угорщина,
Польща, Словаччина, Румунія, Молдова, є певний досвід перебування в
українських селах і знайомства з місцевими традиціями. Упроваджуючи певні
маркетингові інструменти, такі як: розповсюдження інформації через
проведення заходів, присвячених українським традиціям і культурі; участі у
ярмарках країн-сусідів; надання рекламних буклетів про українські агросадиби;
можливо створення позитивного іміджу сільського туризму на міжнародному
ринку.
Відпочинок в агротуристичних комплексах, у період відродження
економіки країни, може стати головним для внутрішніх туристів. Основні
властивості сільського зеленого туризму: безпечність розміщення,
екологічність харчування, відносна віддаленість від масових скупчень людей,
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гармонія з природою, тиша й спокій є перевагою для індивідуального й
сімейного відпочинку. Для реалізації розвитку сільських садиб потрібно
провести низку заходів, таких як: розробка спеціальних проколів перебування
туристів в агротуристичних комплексах; ліцензування відповідної
господарської діяльності, після чого – отримання певного знакового
підтвердження безпечності перебування в агрооселі й створення дієвої
комунікації між власникам агротуристичних комплексів та їхніми
відвідувачами.
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