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ПЕРЕДМОВА
Сільський туризм є важливим інструментом для вирішення соціальних
проблем, оскільки дає надію сільському населенню і мотивацію до
співпраці, можливість жити повноцінним і щасливим життям у рідному
селі.
На початковому етапі цей вид діяльності може бути недостатньо
прибутковим з фінансової точки зору, але дає позитивну енергію і
вирішує багато проблем, з якими стикаються жителі сіл.
Наданий методичний посібник містить матеріали,
міжнародним досвідом розвитку сільського туризму.

пов'язані

з

Особлива увага приділяється історії становлення сільського туризму,
зокрема, системі B & B (ліжко та сніданок). На прикладі Північної,
Західної, Центральної та Південної Європи розглядаються організаційні
форми туристичних послуг у сільській місцевості та роль органів
державної влади та НУО у забезпеченні функціонування сільського
туризму.
Для деяких країн проаналізовано основні напрями просування продукції 22
сільського туризму на національному та міжнародному ринках.
Оцінюється соціально-економічна цінність сільського туризму для
місцевих громад та сільських територій.
Особлива увага приділяється розвитку доступного туризму та
розміщення інвалідів. Посібник містить рекомендації: як створити
сільський туристичний бізнес. Проаналізовано найкращий досвід США у
створенні
безбар'єрного
середовища
та
надання
технічних
рекомендацій.
Наведено приклади сертифікації та категоризації агробізнесу, що
використовуються в різних європейських країнах, та міжнародний
досвід надання якісних туристичних послуг у сільських поселеннях.
Посібник представляє світові ініціативи щодо розвитку агротуризму особливої форми сільського туризму, що базується на активній
селянській (фермерській) економіці. Розглядається демонстрація
продукції агротуризму у типових сільських господарствах.
Головне повідомлення посібника.

На ринку туристичних послуг XXI століття пропозиція значно перевищує
платоспроможний попит. Для того, щоб успішно зберегти свою частку
на ринку туристичних послуг, господар повинен завжди надавати
конкурентоспроможні послуги, пропонувати тільки продукт, який
повністю відповідає вимогам своїх клієнтів. Адже турист, який прийшов
відпочивати, витрачаючи свій час і гроші, не зацікавлений в правовому
статусі власника і чи є цей власник людиною з інвалідністю. Для
туристів важливо отримати за свої гроші якісно виконані послуги, які
забезпечать йому гарний сервіс, нові враження і відпочинок. Досвід
показує, що основними послугами, які туристи чекають від власника, є
не тільки проживання та харчування, але й створення особливої і
неповторної атмосфери гостинності в оздоровчому комплексі.
Основним завданням приймаючої сторони є створення і просування
свого конкурентного продукту, заснованого на концепції "гостинності".
Ми сподіваємося, що цей посібник стане викликом, мотивом та
інструментом для людей з інвалідністю (і не тільки) для участі в
цікавому та перспективному туристичному бізнесі.
З повагою,
Андрій Мацелюх директор Львівської асоціації розвитку туризму.
www.lart.lviv.ua

У ХХІ столітті сільський туризм є одним з найбільш динамічно
зростаючих секторів туристичної індустрії.
Розвиток сільського туризму є одним із напрямів самозайнятості
людей, які проживають у сільській місцевості за рахунок створення
нових робочих місць. Особливо актуальними ці можливості є для людей
з інвалідністю, які або постійно проживають у сільській місцевості, або
ж мають там свої будинки, тому що їм, як нікому, зазвичай значно важче
знайти посильну роботу у селі.
Сільський туризм дає можливість мешканцям міст за порівняно не
великі кошти відпочити в сільській місцевості, на природі позбутися
стресів, до яких призводить міське життя, відвідати місцеві пам`ятки,
познайомитися з побутом сучасних сільських мешканців та
збереженими народними традиціями. А мешканцям сільських територій
(де, як правило, низький рівень зайнятості населення) займатись
обслуговуванням туристів, виробляти для них сувенірну продукцію

тощо, що сприятиме не тільки росту їх добробуту, але й дозволить
значно покращити якість свого життя за рахунок комунікації з
відпочиваючими гостями.
Посібник є сучасним керівництвом до реальних дій у плані
створення та розвитку власної справи у сфері гостинності, зокрема, для
людей з інвалідністю.
Досить значна частина потенційних туристів з міст з числа осіб з
інвалідністю не можуть дозволити собі відпочинок на популярних
курортах, або ж в розвинених туристичних центрах і не тільки по
фінансовим мотивам. Але, автори впевнені, що якщо на ринку будуть
створені пропозиції відносно недорогого відпочинкового туризму на
селі, зокрема, людьми з інвалідністю для таких самих людей, то ця
справа буде і прибутковою і приємною для усіх!

Павло Горішевський
Голова правління Івано-Франківської Обласної Організації Спілки
сільського зеленого туризму в Україні,
Почесний працівник туризму України.
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РОЗДІЛ 1
У всьому світі налічується більше 650 мільйонів людей з інвалідністю,
що
становить
близько
10-15%
населення світу. За даними ПРООН,
80% інвалідів проживають у країнах,
що
розвиваються.
За
оцінками
Світового банку, 20% найбідніших
категорій
населення
Землі
є
інвалідами. Отже, проблеми людей з
інвалідністю
належать
до
міжнародного кола, і міжнародна
спільнота розробила загальні норми та принципи формування політики
щодо інвалідів. Протягом більше півстоліття проблема людей з
інвалідністю була предметом зацікавленості ООН та інших міжнародних
організацій.
Основні принципи формування політики на державному рівні щодо
інвалідів, розроблені протягом останніх півстоліття міжнародним
співтовариством, можна навести таким чином:
■
Забезпечення інвалідів гарантією всього спектру політичних,
економічних, культурних і громадянських прав як рівних членів
суспільства;
■ заборона дискримінації людей з інвалідністю;
■ забезпечення права інвалідів на життя в суспільстві, де вони
народилися (міжнародна спільнота виступає проти ізоляції інвалідів);
■ Забезпечення рівного доступу для людей з інвалідністю та їх повного
залучення до суспільного життя;
■ створення умов для інтеграції інвалідів у соціально-побутові та
трудові відносини;
■ наявність соціальної, інформаційної та промислової інфраструктури;
■ забезпечення доступності послуг для людей з обмеженими
можливостями по всій країні, незалежно від місця проживання (місто,
село тощо);

■ Підвищення рівня та якості життя людей з інвалідністю, включаючи
освіту, зайнятість, доходи, охорону здоров'я та суспільне життя.
Основні міжнародні інструменти, що регулюють права осіб з
інвалідністю, які стали основою прийнятих законодавчих та
нормативних актів, що стосуються людей з обмеженими можливостями
в усьому світі, включають:
- Конвенція про права інвалідів (прийнята Організацією Об'єднаних
Націй); https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-ofpersons-with-disabilities.html

Загальна декларація прав людини, прийнята Організацією
Об'єднаних Націй у 1948 році. Загальна декларація починається з
визнання того, що «притаманна гідність всіх членів людської сім'ї є
основою свободи, справедливості і миру у світі». Документ заявляє, що
права людини є універсальними - повинні бути доступними для всіх
людей, незалежно від того, хто вони і де вони живуть. Загальна
декларація включає громадянські та політичні права, такі як право на
життя, свободу, свободу слова та приватність. Декларація також
включає економічні, соціальні та культурні права, такі як право на 10
10
соціальне забезпечення, охорону здоров'я та освіту.
- Два міжнародних пактів - Пакт про економічні, соціальні і культурні
права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права був
прийнятий в грудні 1966 року Генеральною Асамблеєю Організації
Об'єднаних Націй. Разом із Загальною декларацією прав людини вони
утворюють міжнародний документ, який називається Міжнародним
законопроектом про права людини.
Декларація про права розумово відсталих осіб, проголошена
Генеральною Асамблеєю ООН у 1971 році, в якій зазначається, за
висловом того часу, що «розумово відсталі [тобто інтелектуально або
інваліди з розвитком] мають максимальний рівень доцільності такі ж
права, як і інші люди ‖. Вони включають належну медичну допомогу та
освіту, економічну безпеку та захист від експлуатації, серед інших прав.
У декларації підкреслюється, що особи з вадами розумового розвитку
повинні жити зі своїми сім'ями, а не бути інституціоналізованими і
повинні брати участь у спільноті.

- Декларація про права інвалідів, прийнята Генеральною Асамблеєю
Організації Об'єднаних Націй у грудні 1975 року. Ця декларація
гарантує, що інваліди мають право на повагу до їхньої гідності та що
вони мають громадянські та політичні права, а також економічні права
та права соціальної безпеки. Забороняється дискримінація людей з
інвалідністю на підставах або ситуаціях, які стосуються їх чи їхніх сімей.
- Конвенція про професійну реабілітацію та працевлаштування
інвалідів, прийнята 1 червня 1983 року Генеральною конференцією
Міжнародної організації праці, яка
набула чинності 26 червня 1985
року.
―Принципи захисту осіб з
психічними
захворюваннями
та
поліпшення психічного здоров'я »,
прийняті Генеральною Асамблеєю в
1991
році.
Хоча
психічні
захворювання
не
завжди
є
інвалідністю,
Хоча
психічні
захворювання не завжди є інвалідністю, Принципи мають певне
значення в рамках більш широкого обговорення прав осіб з розвитком і
психіатричними відхиленнями.
Двадцять п'ять Принципів стосуються: основних свобод і основних прав;
захист неповнолітніх; життя в громаді; визначення психічних
захворювань; медичне обстеження; конфіденційність; роль громади та
культури; стандарти догляду; лікування; ліки; згода на лікування;
повідомлення про права; права та умови в психіатричних закладах;
ресурси для психіатричних закладів; принципи прийому; примусовий
прийом; орган з розгляду, процедурні гарантії; доступ до інформації;
злочинців; скарги; моніторинг та засоби захисту; впровадження; сферу
застосування принципів, що стосуються психіатричних закладів;
збереження існуючих прав. "Ці принципи повинні застосовуватися без
будь-якої дискримінації" "до всіх осіб, які потрапили до психіатричної
установи". Принцип 23 щодо імплементації стверджує, що: «Держави
повинні впроваджувати ці Принципи шляхом відповідних законодавчих,
судових, адміністративних, освітніх та інших заходів, які вони

періодично переглядають» і «повинні зробити ці принципи широко
відомими».
Серед головних підсумків Десятиліття інвалідів було прийняття
Генеральною Асамблеєю 20 грудня 1993 року Стандартних правил
щодо вирівнювання можливостей інвалідів (резолюція 48/96).
Незважаючи на те, що стандартні правила не є юридично обов'язковим
документом, вони є серйозним моральним і політичним зобов'язанням
урядів вживати заходів для досягнення рівноваги можливостей для
людей з інвалідністю. Правила слугують інструментом формування
політики та основою для технічного та економічного співробітництва.
Стандартні правила складаються з 22 правил, що узагальнюють
повідомлення Всесвітньої програми дій. Правила враховують
перспективу прав людини, яка була розроблена протягом Декади. 22
правила щодо осіб з інвалідністю складаються з чотирьох розділів передумов для рівної участі, цільових областей для рівної участі,
заходів реалізації та механізму моніторингу - і охоплюють всі аспекти
життя інвалідів. Стандартні правила для вирівнювання можливостей
інвалідів передбачають призначення Спеціального Доповідача для
12
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моніторингу виконання Правил.
Європейська Соціальна Хартія - це договір Ради Європи, який був
відкритий для підписання 18 жовтня 1961 року і спочатку набув чинності
26 лютого 1965 року, після того, як Західна Німеччина стала п'ятою з 13
країн, які підписали цю Конвенцію. До 1991 р. Її ратифікували 20 країн.
Хартія була переглянута в 1996 році. Переглянута Хартія набула
чинності в 1999 році і поступово замінює початковий договір 1961 року.
Хартія гарантує фундаментальні соціальні та економічні права як
аналог Європейської конвенції з прав людини, яка стосується
громадянських і політичних прав. Вона гарантує широкий спектр
повсякденних прав людини, пов'язаних з працевлаштуванням, житлом,
охороною здоров'я, освітою, соціальним захистом і добробутом. Хартія
наголошує на захисті вразливих осіб, таких як літні люди, діти, інваліди
та мігранти. Вона вимагає гарантування гарантованих прав без
дискримінації.
Жоден
інший
правовий
інструмент
на
загальноєвропейському рівні не може забезпечити такого широкого і
повного захисту соціальних прав, як це передбачено Хартією, яка також
служить точкою відліку в законодавстві Європейського Союзу. Більшість

соціальних прав у Хартії ЄС про основні права ґрунтуються на
відповідних статтях Хартії. Отже, Хартія розглядається як соціальна
конституція Європи і є важливим компонентом архітектури прав людини
на континенті. Хартія основних прав Європейського Союзу (Хартія)
об'єднує основні права кожного, хто живе в Європейському Союзі (ЄС).
Вона була запроваджена з метою забезпечення послідовності та
ясності прав, що встановлювалися в різний час і по-різному в окремих
країнах-членах ЄС.
Хартія встановлює повний спектр цивільних, політичних, економічних і
соціальних прав, заснованих на:
• основні права і свободи, визнані Європейською конвенцією з прав
людини;
• конституційні традиції держав-членів ЄС, наприклад, довготривалий
захист прав, які існують у загальному праві та конституційному праві
Великобританії та інших держав-членів ЄС;
• Соціальна Хартія Ради Європи;
• Хартія Співтовариства про основні соціальні права працівників, та
інші міжнародні конвенції, учасниками яких є ЄС або його державичлени.
Хартія стала юридично обов'язковою для держав-членів ЄС, коли
Лісабонський договір набув чинності в грудні 2009 року.
Просування доступного туризму для всіх
В усьому світі оцінюється, що більше 1 мільярда людей з інвалідністю, а
також більше 2 мільярдів людей, таких як подружжя, діти та опікуни
інвалідів, що становить майже третину населення світу, на які
безпосередньо впливає інвалідність. Хоча це означає величезний
потенційний ринок для подорожей і туризму, він все ще залишається в
значній мірі недостатньо забезпеченим через недоступні подорожі та
туристичні об’єкти та послуги, а також дискримінаційну політику та
практику.
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/promotingaccessible-tourism-for-all.html

1.2. ЩО ТАКЕ ДОСТУПНИЙ ТУРИЗМ?
Доступний туризм дає можливість всім людям брати участь і
насолоджуватися туристичним досвідом. Більше людей мають потреби
в доступі, незалежно від того, пов'язані вони з фізичним станом.
Наприклад, старші та менш мобільні люди мають потреби в доступі, що
може стати величезною перешкодою під час подорожей або туризму.
Таким чином, доступний туризм є триваюча спроба забезпечити
туристичні місця, продукцію і послугами доступними для всіх людей,
незалежно від їх фізичних обмежень, інвалідності або віку. Це включає
в себе публічні та приватні туристичні місця, об'єкти та послуги.
Доступний туризм включає в
себе процес співпраці між усіма
зацікавленими сторонами, урядами,
міжнародними
установами,
туристичними
операторами
і
кінцевими користувачами, в тому числі
особами з інвалідністю та їхніми
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організаціями. Успішний туристичний
продукт
вимагає
ефективних
партнерських відносин та співпраці в багатьох секторах на
національному, регіональному та міжнародному рівнях. Від ідеї до
реалізації, конкретний візит до місця туристичного призначення
зазвичай включає багато факторів, доступ до інформації, мандрівки
різних видів, місцеві перевезення, житло, магазини та ресторани. Таким
чином, вплив доступного туризму виходить за межі туристичних
бенефіціарів до більш широкого суспільства, укріплюючи доступність до
соціальних та економічних цінностей суспільства. https://www.disabledworld.com/travel/

Доступний туризм, визначений Дарсі і Діксоном (2009 р., С.34):
Доступний туризм є триваючої спробою забезпечити туристичні
напрямки, продукти і послуги доступні для всіх людей, незалежно від їх
фізичних обмежень, інвалідності або віку.
• Доступний туризм охоплює публічні та приватні туристичні місця.

• Доступний туризм дозволяє людям з вимогами доступу, в тому числі
мобільності, зору, слуху і когнітивних вимірів доступу, щоб
функціонувати незалежно один від одного і справедливості і гідності за
допомогою надання універсально сконструйованих туристичних
продуктів, послуг та навколишнього середовища.
Це визначення включає всіх людей, включаючи тих, хто подорожує з
дітьми в дитячих колясках, людей з інвалідністю та людей похилого віку.
Відзначаючи перешкоди, з якими стикаються люди з інвалідністю або
інші особи з вимогами доступу, використовуючи фундаментальні
аспекти подорожей, високоповажні посадовці Організації Об'єднаних
Націй (ООН) закликають політиків, організаторів поїздок та компанії, які
працюють з людьми з інвалідністю, працювати разом, щоб зробити
подорожі більш доступними.
Мандат Всесвітньої туристичної організації (UNWTO)
Беручи до уваги, що мандат UNWTO є "сприяння відповідальному,
сталому і універсально доступному туризму"; Натхненний Глобальним
етичним кодексом туризму, прийнятим Генеральною Асамблеєю
UNWTO у 1999 році, і визнаний Генеральною Асамблеєю ООН у 2001
році, стаття 7 якої підкреслює, що «…прямий і особистий доступ до
відкриття та користування планетою ресурси є рівно відкритим для всіх
мешканців світу», і явно рекомендує, що «туризм для людей з
інвалідністю повинен бути заохочений і полегшений».
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/wtd2016_declaration_english.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychain
_en_2016_2_web_20160726122._revisado_vfinal_2_acessupdated_on_the_web.pdf

Міжнародні дії та нормативні рамки
Конвенція ООН про права інвалідів (КПІ) була прийнята Генеральною
Асамблеєю ООН у грудні 2006 року. Стаття 9 КПІ щодо доступності
вимагає від держав-учасниць вжити відповідних заходів для
забезпечення рівного доступу людей з інвалідністю до фізичного
середовища, інформаційних, транспортних та інших об'єктів і послуг,
відкритих або наданих громадськості. Вона також вимагає усунення
перешкод і бар'єрів для доступності, включаючи всі транспортні засоби

та засоби. Крім того, стаття 30 про участь у культурному житті,
відпочинку, відпочинку та спорту також вимагає від держав-учасниць
забезпечити, щоб інваліди користувалися перевагами туризму.
На історичній зустрічі високого рівня ООН з інвалідності та розвитку, яка
включала декількох глав держав, у 2013 році обговорювалася проблема
інвалідності та розвитку, і на засіданні було висловлено заклик до
поглиблення заходів щодо включення інвалідності до глобальної
програми розвитку. У підсумковому документі зустрічі доступність була
визначена як ключова область для дій.
Крім того, у своєму посланні до 2013 World Habitat Day Генеральний
секретар ООН Пан Гі Мун закликав
міжнародне співтовариство зробити
міста та міста доступними для всіх. У
нещодавньому Порядку денному для
глобальних дій 2030 року, що містить
цілі сталого розвитку (ЦУР 2015),
ціль
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зосереджується
на
принципах
«Зробити
міста
та
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населені
пункти
інклюзивними,
безпечними, стійкими та стабільними». Ця мета охоплює туризм і
рекреацію через заклик до положень універсального дизайну для
доступних і стійких транспортних систем, інклюзивної урбанізації та
доступу до зелених і громадських просторів. У своїй Декларації 2011
року Світова туристична організація Організації Об'єднаних Націй
(UNWTO) передбачила, що туризм збільшиться і отримає сталий
розвиток, досягнувши 1,8 мільярда міжнародних туристів до 2030 року.
Прямі вигоди від заохочення більш стійких звичок подорожі серед
користувачів.
Одним з результатів "Саміту Землі" 1992 року, на якому концепція
сталого розвитку отримала світове визнання, є Програма 21 "Подорожі
та туризм". Вона підкреслює переваги, які може принести туризм у
сільській місцевості, але також підкреслює життєву необхідність
планування та управління сільським туризмом.

Які перешкоди для подорожей і туризму для людей з інвалідністю?
Для людей з інвалідністю подорож може бути проблемою, оскільки
пошук інформації про доступні послуги, перевірка багажу на літаку,
бронювання номера для задоволення потреб доступу, часто
виявляється важким, дорогим і трудомістким.
Проблеми для інвалідів включають:
• Непідготовлений професійний персонал, здатний інформувати та
консультувати з питань доступності;
• Недоступні послуги бронювання та пов'язані з ними веб-сайти;
• відсутність доступних аеропортів і перенесення об'єктів і послуг;
• відсутність адаптованих і доступних готельних номерів, ресторанів,
магазинів, туалетів і громадських місць;
• Недоступні вулиці та транспортні послуги;
• Недоступна інформація про доступні об'єкти, послуги, оренду
обладнання та туристичні пам'ятки.
Конкретні проблеми, з якими часто стикаються туристи з інвалідністю,
намагаючись забронювати відпочинок, мальовничі тури та проживання,
можуть включати:
• Відсутність добре адаптованих готельних номерів;
• Відсутність доступу до аеропорту;
• відсутність транспортних засобів, доступних для інвалідних колясок;
• Відсутність доступних ресторанів, барів тощо;
• недоступні або лише частково доступні веб-сайти;
• відсутність адаптованих туалетів у ресторанах і громадських місцях;
• Недоступні вулиці (паркування автомобілів на тротуарі тощо);
• відсутність професійного персоналу, здатного інформувати та
консультувати з питань доступності;
• відсутність інвалідного обладнання (інвалідні коляски, стільці для
ванн, туалети, електричні скутери);

• відсутність достовірної інформації про рівень доступності конкретного
атракціону (церква, замок, виставка тощо).
Чому важливий доступний туризм?
Доступність
є
центральним
елементом
будь-якої
політики
відповідального та сталого розвитку. Це як імператив прав людини, так і
виняткові можливості для бізнесу. У цьому контексті доступний туризм
приносить користь не тільки людям з обмеженими можливостями, а й
суспільству. Для забезпечення
того, щоб доступний туризм
розвивався стабільно, потрібно,
щоб туристичні напрямки виходили
за межі спеціальних послуг до
прийняття
принципу
універсального
дизайну,
гарантуючи,
що
всі
особи,
незалежно від їх фізичних або
пізнавальних потреб, можуть використовувати і користуватися
наявними зручностями. справедливим і стійким чином. Такий підхід
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передбачає пільгове або відокремлене ставлення до різноманітних
складових, що дозволяють безперешкодно використовувати об'єкти та
послуги всіма, у будь-який час, до справедливого ефекту.
https://www.ssa.gov/disabilityfacts/facts.html

Я не людина з інвалідністю - як це впливає на мене?
Доступність також є важливим аспектом реалізації прав старого
населення світу. Коли ми стаємо старшими, збільшується ймовірність
нашої постійної або тимчасової непрацездатності. Орієнтація на
доступність може, таким чином, гарантувати, що ми зможемо повною
мірою брати участь у нашому суспільстві і в наші літні роки. Доступність
також приносить користь вагітним жінкам та особам, які тимчасово
стають нерухомими.
Удосконалення фізичної та сервісної інфраструктури, яка приходить з
акцентом на доступність, також заохочують до фокусування більшої
кількості поколінь у планувальному розвитку. Для сімей з маленькими
дітьми доступна інфраструктура - зокрема, у сфері транспорту,

містобудування та будівництва - покращує здатність цих сімей брати
участь у соціальних та культурних заходах.
Організація Об'єднаних Націй прагне до сталого та справедливого
розвитку. Звичайно, внесення основних коригувань у об'єкт, надання
точної інформації та розуміння потреб людей інвалідністю може
призвести до збільшення кількості відвідувачів. Підвищення доступності
туристичних послуг підвищує їхню якість та їхнє задоволення для всіх
туристів, а також покращує якість життя в місцевих громадах.
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter1.pdf?ua=1

РОЗДІЛ 2
2.1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ. П ОТРЕБ
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В КОНТЕКСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ .
Взагалі, активний туризм пов'язаний зі здоровими людьми, а не з
тими, хто в інвалідних візках. Але часи змінилися і люди з інвалідністю
починають вимагати від суспільства вільного доступу до всіх спільних
ресурсів: рекреаційних зон, туристичних маршрутів, цікавих об'єктів
природи, парків, пляжів тощо.
На жаль, виявилося, що багато країн, в тому числі. Європейські не
готові надавати такі послуги для людей з обмеженими можливостями,
зокрема, зони відпочинку не пристосовані до їхніх потреб і потреб, не
вистачає фахівців, техніки, досвіду тощо. Отже, конституційне право
певної категорії суспільства в повному пристойному стані життя і
відпочинку порушується.
Історія активного відпочинку та туризму, як масове явище для
інвалідів, починається з 60-х років, коли набула загального розуміння
прав людини. З тих пір, люди з обмеженими можливостями стали
розглядатися як повноправні члени суспільства. Рух передбачав
залучення інвалідів до всіх секторів суспільного життя, включаючи
рекреацію та туризм.
Процес соціальної трансформації супроводжувався двома
паралельними шляхами: зміна свідомості людини призвело до розвитку
сфер надання допомоги інвалідам, а адаптація навколишнього

середовища до їхніх потреб дала початок розвитку інфраструктури. та
технічні засоби, які допоможуть людині з інвалідністю стати
самостійними у виконанні повсякденної діяльності. Розроблені
стандарти для громадських будівель, доріг, автостоянок, національних
парків, зон відпочинку.
Сьогодні можна спостерігати розвиток цих двох соціальних моделей у
Німеччині та Швеції.
Німеччина пройшла через адаптацію всіх об'єктів громадського
користування до потреб людей з інвалідністю. Це досить дорогий шлях,
і не кожна країна може собі це дозволити. Швеція має добре розвинуту
систему соціального забезпечення, і кожній людині з інвалідністю може
бути надана підтримка та допомога до двох супроводжуючих осіб, які
відповідають за їх комфортне перебування в будь-якому місці, у тому
числі і на відпочинку.
В даний час в Швеції кожна людина з інвалідністю може звертатися до
відділу соціального забезпечення один раз на рік для фінансування
свого відпочинку та оплати проживання одного або двох
20
супроводжуючих осіб. Більш того, людина з обмеженими можливостями 20
може вибрати місце відпустки, і це може бути не тільки на території
Швеції. Проте, тільки в Швеції держава гарантує дотримання всіх вимог,
що стосуються комфорту та
безпеки перебування інвалідів.
До цього часу в основному
розроблені стандарти доступу до
громадських
будівель,
доріг,
паркінгу, національних парків, зон
відпочинку.
Усі
новобудови
повинні відповідати стандартам
доступності, прийнятим у кожній
країні.
Шлях досягнення такого рівня доступу для інвалідів у сфері туризму та
відпочинку тривав 30-40 років у розвинених країнах. Неможливо досягти
свого рівня протягом декількох років, але настав час розпочати цей рух.
Ми повинні визнати, що в більшості країн, які надають якісний
відпочинок інвалідам, це на початковому етапі. Такий тип відпочинку, як

сільський туризм, навіть у розвиненій Європі, фактично не доступний
для людей на інвалідних візках. Відпрацювавши певні вимоги та
стандарти, а також розробивши навчальні курси для підготовки
господарів для розміщення інвалідів, ми маємо можливість сприяти
підвищенню якості життя інвалідів.
Перш за все, прагнення до цивілізованого громадянського суспільства
зобов'язує нас забезпечити соціальну інтеграцію для цієї категорії
населення. У зв'язку з цим на ринку рекреаційних послуг з'явиться
багатомільйонна кількість споживачів, які будуть шукати можливості для
задоволення своїх потреб. Тому розвиток технічної інфраструктури, а
також персоналу для надання послуг новій категорії споживачів є
важливою і актуальною проблемою. Протягом останніх десятиліть у
світі відбулися значні зміни щодо лікування людей з інвалідністю. В
основі цих змін є визнання рівності прав осіб з обмеженими
можливостями до повноцінного соціального життя і створення належних
умов з боку держави для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.
Інвалідність - це соціальне явище, яке не можна уникнути в будь-якому
суспільстві. У всьому світі, один з 10 звітів, щодо різних типів обмежень,
пов'язаний з порушеннями здоров'я і т.д. З них майже 470 мільйонів
людей працездатного віку (за даними Міжнародної організації праці). Ці
дані чітко вказують на величину та глобальний характер проблеми
інвалідності.
Масштаб інвалідності залежить від ряду факторів, таких як здоров'я
нації, розвиток системи охорони здоров'я, соціально-економічний
розвиток, стан екологічної культури, політичні фактори (участь у війнах і
військових конфліктах) тощо. Проблеми в окремих сферах
життєзабезпечення суспільства та різних катастроф (екологічні,
військові, природні тощо) також суттєво впливають на збільшення
кількості людей з інвалідністю.
Сьогодні інваліди належать до найбільш соціально незахищеної
категорії населення. У світовій практиці за останні 20 років відбулися
радикальні зміни у поглядах та підходах до вирішення проблем людей з
інвалідністю. Якщо в минулому вони базувалися здебільшого на
благодійних мотивах, тепер - це стан дотримання їхніх прав. Державна
політика щодо інвалідів спрямована на: в першу чергу - забезпечення їх
права на повну участь в економічному і соціальному житті суспільства,

зокрема, шляхом сприяння їх зайнятості та участі на ринку праці, а подруге, надаючи їм з гарантований дохід, щоб люди з інвалідністю не
були
позбавлені
можливості
мати
гідне
життя.
https://www.hhrguide.org/2014/03/21/disability-and-human-rights/

2.2. В ИНИКНЕННЯ
ТИПОМ В&В

ТА РОЗВИТО К ПРИВАТНИХ ЗАСОБІВ РОЗМІЩЕННЯ ЗА

І СТОРІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ В&В
Термін Веd&Вrеакfаst зародився в післявоєнній Великобританії
наприкінці 40-х років XX століття. Перші згадки про недорогі
господарства В&В відносяться до Лондона та інших великих англійських
міст. Майже до 40-х років XX століття подорожі і проживання в готелях
були привілеєм заможних людей. Основною причиною розвитку В&В у
Великобританії вважають процес відновлення зруйнованою війною
інфраструктури та економіки країни, коли багато інженерних, технічних і
будівельних фахівців
і
кваліфікованих робітників
регулярно
подорожували по службових відрядженнях. Англійський В&В 22
22
післявоєнного часу сильно відрізняється від сучасного В&В,
насамперед, дешевими послугами.
Прототип сучасного американського В&В отримав передумови
для свого розвитку під час Великої депресії 30-х років. У той час для
того, щоб вивести країну з
депресивної кризи, президент
США Франклін Д. Рузвельт
ініціював проекти по державному
будівництву автомобільних доріг,
електростанцій
та
іншої
інфраструктури
народногосподарського
комплексу.
Будівництво
мережі
автомагістралей ―від океану до океану‖ тоді пояснювалося стратегічною
підготовкою до можливої війни. Але після Другої світової війни
розвинена автодорожня інфраструктура зненацька для усіх стала
каталізатором небувалого зростання американської економіки.

Стрімкий розвиток отримали малий і середній бізнес у сфері послуг і
сільському господарстві, важке і середнє машинобудування. Але
найголовніше полягало в тому, що люди стали більше їздити: хто на
легковій машині, хто на автобусі, а хто на вантажівці. Саме на основі
того, що всі подорожні потребували короткочасного відпочинку і
харчування у США з'явилися перші мотелі і В&В.
Наприкінці 40-х років авангардом організаторів В&В сталі родини
фермерів, що живуть уздовж оживлених магістральних автотрас.
Зазвичай заможні фермери завжди будували добротні великі за
площею житлові будинки. Коли сини фермерів призивалися на
термінову службу в армію, а дочки виходили заміж, у фермерських
будинках багато років пустували окремі кімнати і навіть цілі поверхи. У
50-х роках у США вища освіта отримала значні державні субсидії для
розвитку і стала більш доступною для синів і дочок фермерів, що також
сприяло вивільненню "виробничих" приміщень у житлових будинках під
В&В. Це стало другим етапом розвитку інституту В&В. Третьому етапу
розвитку В&В в США широко сприяла урбанізація міст у 60-70-і роки.
Міста в США стрімко зростали як по кількості населення, так і по
економічним показникам. Діти тих же фермерів, здобувши вищу освіту і
спробувавши "плоди міського життя", залишилися жити в містах, тому
що молодим фахівцям легше всього було знайти роботу тільки у
великих містах. Тим часом, наприкінці 70-х років інтенсивний спосіб
життя урбанізованих міст сприяв зростанню популярності відпочинку
городян у рекреаційних зонах сільських територій у так званих
―будиночках у селі‖ (farm vacation home)
Найточнішим, на нашу думку, є наступне визначення В&В: мале
готельне господарство, яке управляється в рамках сімейного бізнесу і
надає послуги короткотермінового проживання, в основному, як
побічний продукт домогосподарства.
2.3. Т ИПИ В&В У СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ
Система В&В є взаємовигідною як для жителів міст, вузлових
населених пунктів, так і для жителів аграрних територій із
привабливими ландшафтно-рекреаційними ресурсами чи так званими
дестинаціями.
Нині до сектору сільського зеленого туризму прийнято відносити

такі окремі категорії нічліжних закладів типу ―B&B‖:
- B&B cottage – це тимчасове проживання (здебільшого 6-7 діб)
в у повністю винайнятому котеджі, що знаходиться в курортнорекреаційній зоні на території, на яку поширюється статус
сільської місцевості (необов’язкова умова, тобто котеджі
можуть бути і в курортних містах та передмістях). У світі такі
котеджі, як правило, здаються на узбережжях морів, озер, чи в
горах. Нині в Україні також формується мережа т.зв.
агрокотеджів в Карпатському реґіоні й Криму.
- B&B farm vacation – це заклади, зорієнтовані на
обслуговування родинного відпочинку з дітьми в мальовничій
сільській місцевості з цінними рекреаційними ресурсами.
Цільове сезонне перебування в цих закладах передбачено
для міських дітей різних вікових груп під час шкільних канікул,
де вони мають змогу спілкуватися з ровесниками, пізнавати
природу і відпочивати в ―домашній‖ атмосфері окремо від
батьків.
- B&B homestay – це тимчасове
проживання (здебільшого 5-7
діб)
в
оселі
сільського
господаря спільно з його
24
24
родиною
у
спеціально
відведених для гостей покоях.
Перебування
в
агрооселі
супроводжується залученням
гостя
до
традиційної
життєдіяльності
сільської
родини, її побуту та духовної культури.
- B&B farmstay – це тимчасове проживання (здебільшого 5-7 діб)
на фермі в оселі фермера, або у кемпінгу на території
фермерського
господарства.
Гості
фермера
мають
можливість, при цьому, купувати й споживати продовольчу
продукцію фермера та брати посильну участь в окремих
сільсько-господарських роботах.
Класифікація засобів розміщення В&В по функціональних
параметрах і типу приміщень наводиться в таблиці 1.1.
Засоби розміщення В&В повинні обов'язково надавати гостям
стандартний набір послуг, що складається з забезпечення гостей
приміщенням для короткочасного проживання і харчування (звичайно
сніданок). Однак подібний перелік послуг не обмежує сферу діяльності
В&В. Домогосподарства, які утримують В&В, можуть значно розширити

спектр додаткових платних послуг в залежності від поточного попиту з
боку клієнтів або ж з метою підвищення конкурентноздатності свого
бізнесу. Наприклад, один із членів сім’ї (який володіє чи вивчає
іноземну мову) за помірну плату може виконувати функції перекладача
або гіда для іноземних туристів.
Як правило, засоби розміщення В&В, розташовані у великих
містах і транспортно-транзитних вузлах, надають менш широкий спектр
послуг. На відміну від ―будиночка в селі‖ міський комерційний В&В
більше орієнтований на обслуговування транзитних туристів і
бізнесменів, які бажають отримати обслуговування досить високої
якості за помірну ціну. Як правило, міські В&В розташовані в
безпосередній
близькості
від
транспортних
вузлів,
станцій
метрополітену і залізниці, аеровокзалів і річкових портів. Це основна
їхня перевага в конкурентній боротьбі з традиційними готелями за
клієнтів.
У засобах розміщення В&В типу homestay і farmstay проживання
разом з сім’єю власника В&В в більшій частині є додатковим чинником
привабливості для деяких туристів, які бажають цікавого спілкування в
колі родини чи вивчити місцеві традиції і звичаї.
Найчастіше такі туристи купують продукти підсобного
господарства, такі як домашні консервовані овочі, варення, мед і ін. У
цьому випадку В&В розширює спектр послуг до категорії ―будиночок у
селі‖. У багатьох штатах США популярні так називані "відпустки в селі"
чи В&В farm vacation, куди міські жителі приїжджають сім'єю для того,
щоб просто відпочити в сільських умовах.

Класифікація засобів розміщення B&B

Тип B&B

Тип приміщень, що
відводяться під B&B

Володіння і
управління

Спільне проживання гостей і
родини в одному
будинку

Очікувані
клієнтами
послуги

Основні
клієнти,

Середні
терміни
прожива
ння (діб)

Homestay
(проживання
в сільській
сім’ї)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок у
місті або селі

Обов'язково
сімейне

Обов'язково

Стандартні

Туристи

5-7

Farmstay
(проживання
в
фермерській

Приватний
житловий будинок у
селі

Обов'язково
сімейне

Обов'язково

Стандартні

Туристи

5-7

сім’ї)
INNs
(комерційний
B&B)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок у
чи місті селі

Необов'язково
сімейне, можливо
через найманих
робітників

Необов'язково

Стандартний

Туристи,
бізнесмени,
відряджені

1-3

Farm
vacation
(відпустка в
селі)

Частина подвір’я,
ферма, літник у селі
з фермерським чи
підсобним
господарством

Фермерське, селянське господдарство, громада,
кілька родин

Необов'язково

Стандартні,
розважальні і
відпочинкові
заходи, рибальство, збір
ягід і грибів

Туристи, сім’ї.

5-7

Cottage
(відпустка в
котеджі)

Приватний
житловий будинок,
котедж у місті,
передмісті, селі,
курорті

Необов'язково
сімейне

Необов'язково

Стандартний,
гості можуть
самі собі
забезпечувати
харчування

Сім’я, туристи, що лікуються в санаторіях

7-10

Apartments
(апартамен
ти)

Багатокімнатна
квартира,
приватний
житловий будинок,
котедж у місті,
передмісті, селі,
курорті

Необов'язково
сімейне

Необов'язково

Стандартний,
гості можуть
самі собі
забезпечувати
харчування

Сім’я, туристи, що лікуються в санаторіях

7-10

У санаторних лікарнях і курортах дуже поширені В&В cottage і
apartments, де невеликі групи туристів (переважно це сім'ї) зупиняються
на більш тривалий термін, наприклад, для санаторного чи 26
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амбулаторного лікування.
Господарство В&В може бути засноване на наданні послуги
проживання гостям в одній і більше кімнатах. Як правило, в В&В число
кімнат у середньому не перевищує 2-3 одно - чи двомісних кімнат.
У певних випадках, коли дестинація регулярно залучає значну
кількість туристів або ж місто є центром ділової активності, одне
господарство В&В може утримувати 5-6 і більше кімнат для гостей. У
деяких американських штатах, таких як Міссурі, Каліфорнія, Вашингтон і
ін., багато фермерських сімей утримують навіть окремі будинки,
спеціально відведені під послуги В&В.
Як правило, проживання в В&В вигідно відрізняється від
проживання звичайних готелях порівняно помірними цінами, оскільки
готелі змушені утримувати персонал, витрачати значні суми на
утримування і амортизацію засобів виробництва, рекламу, сплачують
корпоративні податки.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКО ГО
ТУРИЗМУ
2.4. Історія та підходи до організації сільського туризму в
країнах Європи
Популяризація відпочинку на селі у всіх країнах Європи має спільне
коріння. З одного боку – це очікування туристів, які шукають відпочинку
в тиші і спокою поряд з природою, пов’язаного з пізнанням сільського
життя і давнього стилю життя; з другого боку – це очікування селян,
яким типово сільськогосподарські заняття в господарстві не приносять
очікуваних економічних результатів.
Незалежно від ступеню господарського розвитку європейських країн,
сільське господарство здавна є найслабшою ланкою господарського
комплексу держав. Надмірне виробництво м’яса, зміна звичок у
харчуванні, забруднення середовища і
соціальні зміни села – це головні
причини пошуку додаткових джерел
прибутків з сільського господарства.
Тому здебільшого спільною причиною
стало незадоволення рівнем теперішніх
прибутків. Очевидно, що у різних країнах
ці
рівні
відрізняються,
по-різному
дотується сільське господарство, але механізм всюди подібний, що
сприяє обміну досвідом господарств різних країн.
В Австрії, Англії, Франції, Німеччині та інших країнах відпочинок на селі
існує як постійна туристична пропозиція вже кілька (навіть кілька
десятків) років. Це більше не мода одного сезону, а природне
забезпечення туристичної пропозиції. У всіх країнах агротуризм
просувають і рекламують однаково – можна брати за взірець будь-який
приклад родинної промоції. У кожній країні є перелік критеріїв, якими
повинні бути місця для проживання туристів на селі. Відпочинок на
фермах дає можливість зайняти родини, які надають туристичні
послуги, і значно оживляють навколишні суб’єкти господарювання
шляхом обслуговування гостей, що приїжджають на село. Щоразу
частіше місцева влада бачить вигоди від такої діяльності і допомагає
розвитку сільського туризму на своїй території.

У деяких країнах сільський туризм і екотуризм розглядаються практично
як синоніми в рамках одного напрямку туристичної індустрії, наприклад,
Turismo Rural у Іспанії або Аgrotourism на Кіпрі (дослівно в перекладі
означає "сільський туризм"). В інших країнах поєднання сільського й
екологічного туризму закладено в один тип пакета тур послуг
(наприклад, в Італії цей напрямок названо "Природа і здоров'я").
З іншого боку, у багатьох країнах у пакет продукту сільського
туризму включаються "неекологічні" види дозвілля. Формально, якщо
пакет послуг сільського туризму включає полювання, риболовлю і
навіть ловлю метеликів, то його не можна відносити до екологічного
туризму. Однак ряд країн Африки, а також Угорщина і Польща в Європі
успішно практикують саме таке поєднання проживання в сільській
місцевості (сільський туризм) з полюванням і риболовлею. При
орієнтації на в'їздний (іноземний) туризм такий пакет послуг дає
значний економічний ефект. Якщо подивитися на цей ринок з цього
погляду, то тільки в США, наприклад, платоспроможний попит на
полювання, за деякими оцінками, складає USD 160 млн. у рік (при
цьому більша частина витрачається на сафарі - тури в Африці). Однак
далеко не у всіх країнах концепція сільського туризму має на увазі
можливість включення в пакети тур послуг полювання.
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Отже, єдина універсальна концепція сільського туризму відсутня,
та й навряд чи вона взагалі може бути на сьогоднішній день створена,
тому що в різних країнах традиції, умови та завдання різні. Спільним є
лише те, що сільський туризм фактично перетворився на ефективний і
перспективний сектор туристичної індустрії, причому не тільки в Європі,
де він одержав найбільший розвиток тільки в останні два десятиліття.
Сільський туризм у країнах "першої хвилі". Першопричини
звертання європейських держав до політики підтримки сільського
туризму різні, але в основному це економічні і соціальні причини.
Найчастіше це стимулювалося новими зовнішніми факторами.
Практично жодна країна "першої хвилі" (Італія, Франція й ін.) не
зверталася до сільського туризму як форми малого бізнесу на селі від
доброго життя. Як правило, визначальним чинником була втрата
конкурентноздатності основних агропродуктів на міжнародному ринку і
необхідність реструктуризації сільського господарства з метою
підвищення його ефективності, що неминуче призводить до скорочення
числа зайнятих в основному виробництві і ставить проблему створення
робочих місць на селі.
Найважливішим фактором звертання до сільського туризму став
переділ європейського аграрного ринку в зв'язку з утворенням ЄЕС і
надалі ЄС, що поставило національних сільських товаровиробників

багатьох країн Європи в зовсім нові умови конкуренції в зв'язку з
уведенням системи квотування, що обмежила обсяги національного
сільгоспвиробництва в ЄС, і неможливістю проведення відкритої
протекціоністської
політики
(захисту
національних
сільськогосподарських товаровиробників).
Не випадково сільський туризм у 80-і рр. одержав розвиток саме
в Західній Європі, коли були прийняті заходи для регулювання
аграрного
сектора
ЄЕС,
спрямовані
на
підвищення
його
конкурентноздатності
в
порівнянні
з
провідними
світовими
експортерами агропродукції. Ставилася задача стабілізувати ціни на
агропродукцію й уникнути криз надвиробництва, знизити національні
обсяги сільгоспвиробництва (за умовами квотування). При цьому
необхідно було знайти соціальні амортизатори, що дозволили б зайняти
роботою сільських жителів, зберегти колишню щільність населення на
селі, уникнути міграцій і негативних соціальних явищ. У цих умовах
сільський туризм став розглядатися як альтернативна діяльність
(форма малого сімейного бізнесу) і одержав політичну – а, отже, також
юридичну і фінансову - підтримку влади.
З останньою реформою Загальної сільськогосподарської
політики ЄС (ЗСГП) у 1992 р. узятий курс на зниження гарантованих
цін, щоб наблизити їх до світового і
допомогти
європейському
експорту. У рамках ЗСГП у ряді
регіонів приймаються заходи для
розвитку
багатогалузевого
господарства,
зокрема,
виділяються кошти і на розвиток
сільського
туризму.
Розвитку
туризму в сільській місцевості
посприяло і те, що в рамках ЗГСП
передбачається
комплексний
розвиток сільських територій шляхом фінансування різних елементів
інфраструктури, зокрема такого важливого, як будівництво сільських
доріг.
Сільський туризм спочатку розглядався виключно як своєрідний
―соціальний амортизатор‖ при реструктуризації аграрного сектора
економіки, дозволяючи перевести надлишок трудових ресурсів в
альтернативний сектор виробництва послуг і створювати нові робочі
місця в сільській місцевості.
Не випадково політика підтримки сільського туризму в ЄС
спрямована на економічні відсталі райони.

Сільський туризм у країнах "другої хвилі". Бачачи успіх сектору
сільського туризму, що з допоміжної підгалузі сільського господарства в
ряді країн став перетворюватися в самостійний і конкурентноздатний
сектор туристичної індустрії, на нинішньому етапі деякі держави ("друга
хвиля") стали розглядати і підтримувати його вже в цій якості. Тим
більше, що як жодний інший сектор туристичної індустрії, він
орієнтований на широке використання і пропагування культурноісторичної специфіки країни (регіону), її побутових і культурних традицій
методом занурення.
У числі цих країн були визнані лідери міжнародного туризму, такі
як, наприклад, Греція, Кіпр. Одним з факторів звертання до сільського
туризму лідерів "пляжної" і "музейної" туристичної індустрії є
необхідність переорієнтації, розосередження туристичних потоків.
Найважливішим фактором стає екологічний імператив: необхідність
знизити навантаження на навколишнє середовище, особливо, в
прибережних та курортних зонах. Греція, де туризм є одним з головних
секторів економіки (2001 р. – доход від туризму склав USD 12 млрд.,
або 8 % ВВП, у туризмі зайнято 20 % економічно активного населення),
реалізує програми екологічного і сільського туризму. Вони у значній мірі
сприяють диверсифікації туристичної індустрії Греції, розмаїтості форм 30
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якісного туризму і більш рівномірному розподілу туристичних потоків по
території країни. Курує цю діяльність Національна туристична
організація Греції (ЕОТ). У країнах "другої хвилі", що освоюють сектор
сільського туризму з урахуванням існуючого міжнародного досвіду (це,
насамперед, багато нових членів і кандидатів в члени Європейського
Союзу – Кіпр, Угорщина, Польща, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія й ін.),
політичне рішення про підтримку розвитку сільського туризму з боку
держави приймається вже на початковому етапі. Відповідно,
розробляються спеціальні державні програми по розвитку сільського
туризму, за підтримкою влади утворюються необхідні для
функціонування
цієї
галузі
державні,
громадські
або
приватнопідприємницькі оргструктури – об'єднання агротуристичних
господарств і агентства, що створюють та ведуть електронні бази даних
(інтерактивні портали). Це, крім інших – об'єктивних – умов, є
найважливішим чинником прискореного розвитку агротуристичного
сектору в ряді країн і приводить у багатьох країнах до непоганих
результатів. На поч. ХХІ століття індустрія сільського туризму
визнається експертами ВТО як суттєвий, найбільш динамічно
зростаючий сектор світового туристичного господарства. Обсяги
надання агротуристичних послуг у постіндустріальних країнах нині
практично в 2-4 рази перевищують обсяги зростання готельної бази і

курортного сервісу в цих країнах.
Нижче в таблиці 2.1 наводимо офіційні web-сайти національних
агротуристичних організацій тих країн, в яких цей вид туризму набув
найбільшого розвитку. З їх допомогою можна самостійно вивчати
європейський досвід організації сільського туризму, знайомитися зі
здобутками у цій сфері, наводити партнерські контакти з закордонними
асоціаціями, підприємцями і туроператорами сільського туризму. А
зрештою, кожен з наведений сайтів пропонує умови прямого
маркетингу, тобто можливості через сайт підшукати і забронювати для
себе агрооселю у будь-якому реґіоні Євросоюзу.
Таблиця 2.1.
Офіційні web-сайти національних організацій сільського туризму
та агротуризму в країнах Європи та найбільших туристичних країнах
світу
Країна

Офіційний
організацій
агротуризму

Австрія

http://www.farmholidays.com

Австралія
Бельгія

http://www.agritours.com
www.farmstayholidays.com.au
http://www.gitesdewallonie.net

Болгарія

www.alternative-tourism.org

Бразилія

http://www.abtr.com.br

web-сайт
сільського

національних
туризму
та

Великобританія www.visitbritain.com
www.farmstayuk.co.uk
www.bedandbreakfastnationwide.com
Греція
www.guestinn.com
Грузія
Данія

https://gnta.ge/
http://www.georgiatrip.ge/tours_in_georgia.php
www.bondegaardsferie.dk

Ірландія

https://www.tourismireland.com/

Ісландія

www.farmholidays.is

Молдова

Італія

http://www.moldova.travel/
https://winetours.md/eng/rural-guesthouses
http://www.raar.es
www.ecoturismorural.com
http://www.agriturist.it

Кіпр

www.agrotourism.com.cy

Латвія

https://www.latvia.travel/
http://www.celotajs.lv
https://www.lithuania.travel/

Іспанія

Литва
Люксембург
Мексика

http://www.ont.lu
www.gites.lu
http://www.guestranch.com

Нідерланди

http://www.dutch-farmholidays.com

Нова Зеландія

http://www.ruraltours.co.nz

Норвегія

www.bbnorway.com

Польща

Румунія

www.agro-tourism.pl
https://www.poland.travel/en
https://www.visitportugal.com/en
https://www.center.pt/EN/
http://www.antrec.ro

Сербія

http://www.serbia.travel

Словаччина

www.agroturist.sk

Словенія

http://www.slovenia.si/visit/
https://www.eurogites.org/association-of-touristfarms-of-slovenia/
https://www.visittheusa.com/
https://www.nal.usda.gov/ric/about-ric
http://www.vacationranches.com
https://www.greentour.com.ua/en

Португалія

США

Україна
Канада

https://www.authentikcanada.com/holidays/tourismoffices-canada
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Франція
Чеська
Республіка

http://www.gites-de-france-47.com
www.gites-de-france.com
www.accommodation.cz
www.eceat.cz

Фінляндія

https://www.visitfinland.com/

Хорватія

www.istra.hr

Швейцарія

www.bauernhof-ferien.ch

Соціологічні дослідження, які регулярно проводять експерти
Європейської федерації фермерського і сільського туризму (European
Federation for Farm and Village Tourism), виявили такі цікаві дані щодо
ринку споживачів агротуристичних послуг у Європі (станом на 2004 р.):
Зі 100 % туристів, які скористалися подорожами сільського
туризму, 35,2 % - через ―втечу‖ від напруженого ритму міського життя,
занурення в неквапливий сільський побут, розслаблення й
насолодження можливістю заслуженого цілковитого неробства, 20,2 % можливістю поєднати відпочинок з активними самодіяльними
подорожами (пішохідними в гори, чи автомобільними – регіоном з
метою знайомства з його історико-культурною спадщиною), 17,3 %
визнали, що основною спонукою їхньої подорожі виступало прагнення
відпочинку на природі й спілкування зі світом живого, 10,4 % - з метою
родинного відпочинку і більшого приділення уваги своїй родині і дітям,
5,0 % - з метою зайнять спортивним туризмом і використання для цього
дешевшої нічліжної бази, 11,9 % - з іншими пріоритетними цілями.
Щодо вікової структури рекреантів, послугами сільського туризму
користується, головним чином, молодь (до 33 років), яка проживає у
великих містах (більше 100 тис. мешканців) – цей сегмент становить
86,7 % сумарної кількості агротуристів.
Хоча сільський туризм зародився в країнах Європи, лідерство за
обсягами розвитку агротуризму упродовж останніх десятирічь стабільно
утримують
США.
Згідно
з
нещодавними
маркетинговими
дослідженнями, проведеними у 2001 р. Асоціацією індустрії подорожей
Америки, майже дві третини всіх повнолітніх громадян США, тобто 87
мільйонів осіб, здійснили щонайменше одну мандрівку в сільську
місцевість з метою відпочинку за останні три роки [63].
Нині індустрія подорожей – це третій за величиною бізнес в
Америці в структурі сфери послуг. Станом на 2000 р. в цій індустрії
зайнято понад 7,8 мільйонів працівників, і вона щорічно приносить

прибутку понад 564 міліардів $, поступаючись за цим показником лише
медичному обслуговуванню та діловим послугам.
Щодо Європи, слід відзначити тенденцію широкої державної
підримки програм залучення сільських громад до зеленого й
агротуризму. Європейський Союз вбачає в сільському туризмі основний
важіль економічного підйому своїх сільських територій. За підрахунками
експертів Європейського банку реконструкції і розвитку, облаштування в
місті вихідця з сільської місцевості обходиться в 20 разів дорожче, ніж
створення умов для його життя і
роботи
в
селі.
Також
підраховано,
що
дохід,
отриманий від одного ліжкомісця, еквівалентний доходу,
який за рік приносить фермеру
одна корова.
Усі національні організації
сільського
туризму
та
агротуризму країн Європи у
кін.1990-х років об’єдналися у
Європейську федерацію фермерського і сільського туризму (European
Federation for Farm and Village Tourism). Скорочена назва цієї федерації
34
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– ―EUROGITES‖.
Основними цілями федерації EUROGITES визначено:
 всебічна популяризація цінностей відпочинку в сільській
місцевості,
 вивчення та збереження потенціалу сільського туризму в
Європі,
 сприяння розвитку сільського зеленого туризму в усіх
аграрних районах Європи,
 запровадження принципів сталого туризму для різних форм
організації відпочинку у сільській місцевості
 цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму, які
підтримують принципи збереження біотичного, ландшафтного й
етнокультурного різноманіття Європи та сприяють росту зайнятості
сільських громад
 надання
різноманітної
(передусім
консультаційної,
маркетингово-рекламної, навчально-тренінгової і ін.) допомоги
організаторам сільського зеленого туризму.
З основними напрямами діяльності EUROGITES можна
детальніше ознайомитися, завітавши на офіційний web-сайт цієї
міжнародної організації - http://www.eurogites.org (рис. 2.1).

мал. 2.1. Офіційний web-сайт Європейської федерації фермерського і
сільського туризму (http://www.eurogites.org)
Членом EUROGITES від України з 2005 року є Всеукраїнська
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму та регіональна
Асоціація «Союз содействия развитию сельского туризма Крыма».
На завершення розгляду світового досвіду організації сільського
туризму звертаємо увагу на нові тенденції його розвитку, пов’язані з
процесом глобалізації. Глобалізація у туристичній сфері, передусім,
передбачає зникнення будь-яких бар’єрів у міжнародних туристичних
обмінах, туристичне ―зменшення‖ земної кулі завдяки здешевленню
трансконтинентальних авіаперельотів та створенню більш-менш
однорідною за рівнем сервісу туристичної інфраструктури у всіх без
винятку країнах світу тощо. Глобалізація в сільському туризмі й
агротуризмі набирає обертів, перш за все, через запровадження
глобальних банків даних агротуристичної пропозиції планети та
механізмів глобальної електронної торгівлі цими послугами.
Зокрема, на мал. 2.2. наводимо одну з найбільш дієвих
глобальних інформаційних систем бронювання сільського туризму й
агротуризму в усіх регіонах світу – http://www.allrural.com. Ця електронна
система, згідно з її звітами, уже забезпечує практично 7 % світових
продажів агротуристичних послуг. А в найближчій перспективі роль
подібних інформаційних систем має стати визначальною у системі
глобальної промоції й збуту послуг сільського туризму у світі.
У країнах Європи висока конкурентноздатність продукту
сільського зеленого туризму напряму впливає на мету та мотивацію
клієнта щодо вибору місця відпочинку у сільській місцевості. Крім
політичної підтримки держав і ЄС успіх сільського туризму визначило і
те, що була знайдена дуже вдала форма тур продукту.

мал. 2.2. Офіційний web-сайт глобальної інформаційної системи
бронювання сільського туризму й агротуризму в усіх регіонах світу
(http://www.allrural.com)
Насамперед, продукт сільського зеленого туризму відповідає
новим умовам постіндустріального суспільства, новим запитам
основного споживача туристичної продукції – середнього класу,
враховує особливості його способу життя, психологічні і культурні
потреби, нову ціннісну орієнтацію.
Новий
клієнт
індустрії
туризму
–
середній
клас
постіндустріального суспільства. Це людина, що живе у напруженому
часовому графіку, мобільна, добре інформована, але значну частину
свого часу обмежена "нездоровим" урбаністичним простором і умовами
сучасного міста. У її життєвих установках домінує орієнтація на
"екологічність" в усьому – місці та умовах проживання, харчуванні, 36
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дозвіллі; індивідуальний стиль проведення часу, автономність.
Специфіка способу життя потенційного клієнта і його нова
психологічна орієнтація вимагають нового підходу до організації
відпочинку і дозвілля, тобто – для туристичної індустрії – нової концепції
і нового наповнення турпродукту. Відбувається стрімкий перехід від
моделі SSS ("Sea – Sun – Sand" – "Море - Сонце – Пляж") до моделі LLL
("Lore – Landscape - Leisure" – "Знання – Ландшафт - Дозвілля"). Крім
того, утверджується тенденція до індивідуалізації пакета турпослуг. В
сільському туризмі це вдало поєднується з можливістю туризму малими
групами і сімейного відпочинку.
Отже, найважливішим фактором успішного впливу на мету та
мотивацію вибору відпочинку у сільській місцевості по типу green rural
tourizm стало те, що продукт сільського туризму чітко відповідає
запитам нового споживача, який складає найбільший сегмент
платоспроможного попиту.

2.5. Досвід організації сільського туризму у країнах Північної
Європи
Класичні європейські традиції й цінності сільського відпочинку
упродовж багатьох десятиліть сповідує Великобританія. Ставлення
нації до своєї сільської спадщини задекларовано в місії існування
британської Національної організації сільського туризму і агротуризму,
яка звучить так: ―Наша сільськогосподарська спадщина допомогла
створювати Британську сільську місцевість такою, якою Ви бачите її
сьогодні, з усім її різноманіттям і величним пейзажем, наші сільські
будинки
зберегли
найкраще
з
архітектурної
традиції,
від
респектабельних будівель помість до солом’яних будиночків‖.
Національною Туристичною організацією акредитатовано 1100
агроосель. Сільский туризм
забезпечує понад 380,000
робочих місць і є підвалиною
існування
25,000
малих
бізнесів лише в одній сільскій
Англії
(не
враховуючи
Уельсу, Шотландії і Пн.
Ірландії).
Щорічно в Англії 50-тисячними тиражами друкуюються рекламноінформаційні каталоги об’єктів сільського зеленого туризму з
сертифікованою характеристикою спектру їх послуг (рис. 2.3). Кожен з
них відкривається підбіркою лунких рекламних слоганів, в яких
розкривається усе розмаїття сутності сільського туризму в
Великобританії.
Зокрема:
– “Відчуйте себе господарем країни”,
– “Осягніть велич світанків”,
– “Відчуйте незабутній смак щойно приготованого у
сільській оселі сніданку”,
– “Вдихайте на повні груди чисте повітря своєї країни”,
– “Відкрийте для себе красу, різноманіття і світ
Британської сільської місцевості”,
– “Підніміться на гору для пікніку, повудьте форель,
насолоджуйтесь традиційним чаєм з домашніми
вершками чи погодуйте улюблене ягнятко”,

– “Самотня ферма пропонує Вам розділити просторий
сільський дім з родиною сільського господаря – хоча Ви
будете мати Вашу власну спальню, ванну і гостьову
кімнату – і сільська родина піклуватися про Вас в цій
оселі і на території ферми”.
Розвитком
сільського
туризму
в
Англії
займається
підпорядкована Міністерству сільського господарства агенція ADAS. Ця
агенція забезпечує дорадництво у галузі сільського господарства і
виробництва споживчих товарів. Робота агенції фінансується зі
структурованого фонду, кошти якого складаються на 70% від
Європейського Фонду Регіонального Розвитку, 15% від Європейського
Соціального Фонду і 15% від Гарантійного Фонду. Програми і починання
готують і пропонують місцеві організації, наприклад Державна
Федерація Жіночих Інститутів, Товариство Споживачів, Агенція
Підприємництва, маркетингова група «Test of the West» («Смак
Заходу»), Сільське Об’єднання Жінок, Парафіяльні Ради. Щодо «Бюро
відпочинку на селі», то воно займається продажем пропозицій всіх
помешкань, які об’єднані в понад 90 місцевих груп. Зараз членами бюро
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є понад 1000 господарств, які сплачують членські внески залежно від 38
розміру своєї діяльності – біля 150 фунтів щорічно. Бюро допомагає
всім організаціям, пов’язаним з сільським господарством і туризмом.
Місцеві групи об’єднані у Туристичні Ради дванадцяти окремих
географічних країн. З регіональних рад створено Національну Раду
Туризму
Великобританії.
Держава
допомагала
створювати
агротуристичні ферми,
дотуючи
20%
інвестицій в
рамках
реструктуризації нерентабельних селянських господарств після
приєднання до Європейського Союзу. Про якість надаваних послуг
піклуються місцеві групи, інспекцію проводять представники
Туристичних Рад, які складаються з обраних директорів місцевих груп.

мал.2.3. Щорічний каталог сільського зеленого туризму Великобританії

Членство в місцевій групі і бюро дає можливість участі в
загальнодержавному щорічному каталогу, який продається у всій країні
в Центрах Туристичної Інформації, яких в Англії 600. Ознакування
помешкань відбувається шляхом надання їм певної кількості «корон» чи
«ключів».
За масштабами розвитку сільського туризму від Великобританії
намагаються не відставати її східні сусіди Данія і країни Скандинавії.
У Данії Національна асоціація агротуризму (The National
Association for Agri-Tourism) утворена порівняно нещодавно – у 1988 р.
(за матеріальної підтримки Союзу Датських фермерів). На даний час в
асоціації налічується 209 членів, що володіють 1268 ліжко/місцями у
сільській місцевості.
У Фінляндії нині найбільшим попитом гостей користуються
будиночки без господарів, розташовані в тайзі на берегах заповідних
озер та річкок. Умови оренди цих лісових будиночків дають право на їх
повне використання (меблями, посудом, білизною, електроенергією,
дровами), користування сауною, весельним чи моторним човном.
Більшість будиночків мають TV (4-5-зіркові будиночки оснащені
сучасною побутовою технікою). В умови оренди включено дозвіл
(ліцензію) на здіснення спортивної рибалки. Винайм авто-позатрасовика
не складає труднощів через веб-сайт www.lomarengas.fi.
Сільський туризм в Ісландії – це ланцюг близько 140 агроосель з
чотирма тисячами ліжкомісць по всій країні. Асоціація сільського
туризму, фермери якої пропонують послуги розміщення туристам у
своїх будинках, будинках для гостей, котеджах. Асоціація була
заснована в 1980. Ісландські ферми не лише надають послуги
поселення, але й можливість придбати усі послуги і вибрати будь-яку
діяльність і відпочинок, яку можна знайти в Ісландії.
Окрім різної категорії житла фермери надають такі послуги як:
поїздки верхи на конях, рибальство, ознайомлення з їхніми традиціями,
побутом та ремеслом. Для людей, які хочуть бути незалежними у
подорожі, можуть запропонувати самостійно водійський пакет для літа й
зими, оренду машини та житло. Для тих, хто хоче подорожувати з гідом,
є спеціально продумані тури, де можна побачити усі найцікавіші
природні й культурні місця Ісландії. Також для туристів можуть

організувати приватний тур місцями, які бажають оглянути туристи. У
приватних турах пропонують свободу вибору маршруту та місць для
огляду, забезпечать комфортним проживанням в агро оселях,
допоможуть відчути атмосферу національного побуту. Для проживання
пропонують близько 150 будинків.
У пакеті послуг агротуризму в Ісландії можна знайти розваги на
всі смаки. Проживання по всій території Ісландії у затишних будинках,
котеджах та на фермах, дружнє та якісне обслуговування, місцева їжа,
ознайомлення з місцевим веденням сільського господарства. Серед
природничих розваг під девізом «дивись і вчись» пропонують:
спостерігання
за
місцевими
колоніями
рідкісних
птахів,
спостерігання
за
китами,
фотографування,
піший
туризм,
вивчення геології та флори Ісландії.
Серед культурних атракцій під
девізом «відвідуй і ознайомлюйся»
пропонують:
відвідування ферм,
40
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екологічно чистих будинків, музеїв,
ісландську кухню і кулінарію, нічне життя. Серед розваг активного
відпочинку пропонують: поїздки джипом 4х4, річковий рафтінг, поїздки
на конях, снігові розваги, рибальство, їзду на велосипеді, гольф.
Агрооселі в Ісландії поділяються на:
- Ферми (сільські будиночки) – туристи залишаються в будинку як
гості, кімнати прості, але затишні, деякі з них можуть мати окремі
ванні кімнати.
- Фермерські будинки для гостей – вони можуть бути як окремим
будинком, так і відокремленою від господарів частиною будинку.
Кожна кімната має власну ванну кімнату та інші послуги.
- Котеджі – всі котеджі мають власну кухню, посуд та інші кухонні
речі, пухові ковдри, але гості орендують постільну білизну.
Ісландці споконвіку були рибалками, тому більшість
господарств у країні пов’язані з виловом риби або її переробкою. Також
традиційним є тваринництво (переважно вівці), останнім часом все
частіше з’являється птахівництво. Виключно ісландськими заняттями є
збирання гагачого пуху і обмежений в наш час китобійний промисел.
Ісландські народні ремесла також пов’язані з морем – виготовлення

снастей, будування човнів тощо. Серед ремесел, поширених в Ісландії,
слід відмітити також різьбярство по дереву (статуї, рельєфи, мініатюри,
виготовлення дерев’яного посуду тощо) і специфічне різьбярство з
використанням рогів і китової кістки. Широко відомим є також плетіння
ісландських майстринь з вовняної пряжі.
Сільський туризм у Латвії – це форма туризму, яка відбувається
у сільських місцевостях, забезпечує прибутки місцевому населенню,
пропонує індивідуальний відпочинок туристам. Сільський туризм
ґрунтується на послугах розміщення, доповнених додатковими
послугами, що ґрунтуються на соціальних, культурних, природних
ресурсах, що використовуються згідно з принципами сталого розвитку.
Проживання – це будинки у сільській місцевості, відпочинкові
котеджі місткістю до 20 ліжко-місць. Організація бенкетів і участь в
подіях масового туризму не є головним завданням цих закладів.
Додаткові послуги – це харчування, сауна, екскурсії, місцеві страви з
місцевих продуктів тощо. Серед додаткових послуг виділяють:
- рекомендовані види діяльності (відповідно до принципів сталого
розвитку) – катання верхи на конях, оренда човнів, велосипедів,
рибальство, лещатарство, катання на ковзанах і т.п.;
- не рекомендовані види діяльності (заперечують принципи сталого
розвитку) – це масовий туризм і всі види діяльності, які негативно
впливають на навколишнє середовище (організація спортивних
змагань, пейнтбол тощо).
З 90-х років ХХ століття у Латвії почався розпад колективних
господарств і одночасно інтенсивний розвиток приватних ферм. Проте
на цьому етапі великого прибутку сільське господарство не приносило і
фермери були змушені здавати вільні кімнати туристам. Ця тенденція
по мірі розвитку потребувала організованої структури. Так у 1993 році
з’явилась Асоціація сільського туризму «Lauku celotajs», членами якої
на сьогоднішній день є 300 операторів сільського туризму і 10 осіб
робочої групи. Уже з першого року заснування в організації почався
процес створення бази даних садиб, системи стандартів місць
розміщення, рекламна та інформаційна підтримка операторів сільського
туризму. Асоціація сприяє розвитку двох видів місць розміщення: B&B і
котеджі. Додатковою послугою є надання приміщення і технічних
можливостей для проведення свят.

З 2000 року Асоціацією була спроектована система сертифікації
екологічної якості місць розміщення і був створений «Зелений
сертифікат»: цим Асоціація підтвердила, що сільський туризм – це не
тільки пакет послуг з розміщення й організації дозвілля туристів у селі, а
й філософія сталого розвитку регіонів. Кількість місць розміщення
зросла з 20 у 1994 році до 294 у 2004. З 1997 року стала доступною
фінансова підтримка ЄС. З цього року кількість іноземних туристів
стрімко зросла: у 1997 році 88% становили місцеві туристи і 12%
іноземні; у 2004 році місцеві туристи становили 60%, а іноземні – 40%.
В Естонії експерти дійшли висновку, що сільський туризм
пропонує найкращі перспективи для естонського села як новий вид
економічної діяльності. Вони запропонували створити централізовану,
уніфіковану, професійну й автономну організацію для ґрунтовного й
успішного просування продукту сільського туризму Естонії як асередині
країни, так і за її межами. У січні 2000 року 19 підприємців створили
неприбуткову Естонську організацію сільського туризму (ЕВТО). ЕВТО
вірить, що спосіб життя у сільській місцевості можна найкраще зберегти
через розвиток сільського туризму. Її мета – об’єднати естонських
42
підприємців, які надають високоякісні послуги сільського туризму для 42
створення бази даних, доя якої мали б доступ всі, хто цікавиться
життям естонських селян та їхньою історією. Зусилля ЕВТО були
спрямовані на розвиток організації та здобуття довіри до її заходів, а
також на об’єднання підприємців у сфері сільського туризму для
рекламування їх послуг і надання нових можливостей для підтримки й
покращення свого бізнесу. Члени ЕВТО отримують
навчальні,
консультаційні та маркетингові послуги.
Наприкінці 2000 року ЕВТО вже налічувала 195 членів. Перші сто
з них приєднались до маркетингового плану, який передбачав
публікацію пропозиції на WEB-сторінці, включення до п’ятимовного
довідника та інформаційної гарячої лінії. Маркетингова стратегія ЕВТО
зосереджена на виразних продуктах, спрямованих на цільові ринки. До
них належить відпочинок на діючих фермах, природний та культурний
туризм, родинний та дитячий туризм, оздоровчий туризм, активний
відпочинок, семінари, вечірки.
ЕВТО тісно співпрацює зі своїми членами для забезпечення
якості пакетних турів та інших продуктів; їхню якість постійно

перевіряють й контролюють. З 2001 року ЕВТО зосередила зусилля на
дальшому урізноманітненні та вдосконаленні туристичних пакетів та їх
ефективнішому просуванню на туристичних виставках і ярмарках в
Естонії та інших країнах.
Протягом останніх двох років 180
підприємців взяли участь в навчальних
програмах ЕВТО, включно з трьома
спеціалізованими курсами з активного
туризму, природного й культурного туризму
і відпочинку на діючих фермах. Сьогодні
ЕВТО налічує 266 членів з усієї Естонії, 210 з них надають послуги
проживання для туристів, що становить 30% таких підприємств в
Естонії.

2.6. Досвід організації сільського туризму у країнах Західної і
Центральної Європи
У Західній Європі, де розміщення в готелях порівняно дороге,
поширені недорогі пансіони і будинки для гостей, що користуються
популярністю серед подорожуючої молоді і бізнесменів. В&В у багатьох
європейських країнах відіграють ключову роль у розширенні готельних
місць під час проведення масштабних спортивних і культурно-масових
заходів. Наприклад, встановлено, що понад 60 % футбольних
болільників у Західній Європі розміщаються у недорогих приватних
пансіонах. Розвинена транспортна інфраструктура західноєвропейських
країн і умови Шенгенської угоди (безвізовий режим в'їзду-виїзду в
Європейському союзі) дозволяють значній кількості європейських
футбольних уболівальників вільно подорожувати з однієї країни в іншу
країну. Крім того, у Європі понад 70% туристів під час подорожей
розміщуються у не готельних засобах розміщення, більшу частину з
яких становлять саме приватні гостинні садиби.
Пріоритетність започаткування сільського туризму як складової
міжнародного туризму приписують собі Франція і Швейцарія. І справді,
ще з поч. XVIII століття в французських і швейцарських Альпах (околиці
г.Монблану й інших найвищих альпійських вершин Європи) з’являються
перші гостьові будиночки-шале для обслуговування експедицій

британських туристів-природолюбів.
Сільський туризм Франції представляє Національна організація
будинків відпочинку і зеленого туризму (Maison des Gites de France et du
Tourisme Vert). Ця організація пропонує агрооселі на будь-який смак і
вид відпочинку, сертифіковані за високими національними стандартами
сервісу.
Загалом
агрооселі
Франції
виглядають
набагато
комфортнішими, порівняно з будиночками Північної Європи, з
особливим національним шармом і багатими гастрономічними
традиціями.
Оселі аграрних районів Франції розрізняються не лише за
зірковістю (від простих сільських будиночків до вілл і приватних
історичних замків (chateaux), а й за етногеографічною ознакою: оселі
Шампані, Провансу, Гасконі, Нормандії, Савойї мають свій особливий
шарм, якого не знайдеш у жодній іншій провінції чи реґіоні Європи.
У вартість проживання завжди включається сніданок, де залежно
від багатства кулінарних традицій, буде нагода скуштувати
щойноспечений хрумкий хліб з молоком, круасани з джемами
домашнього виробництва, пиріжки й печиво, а також різноманітні сири і,
безумовно, вишукані місцеві вина. Частина агроосель різних категорій
44
спеціалізується на прийомі гостей з їхніми домашніми улюбленцями: 44
кішками, собаками, морськими свинками і ін., для них існує спеціальна
інфраструктура.
У Франції розроблена спеціальна програма дитячого відпочинку в
сільській місцевості на протязі шкільних канікул. Діти від 3 до 13 років
запрошуються для проживання у сім’ї, піклування про свійських тварин
(ягнята, поросята, кролики), активних ігор на природі зі своїми
сільськими ровесниками, цікавих походів і пригод. Також, у селі діти
мають змогу вивчати народні танці і художні промисли, фольклор краю,
іноземні мови. Якість такого відпочинку контролюється і сертифікується
DDASS – міністерством охорони здоров’я і соціального забезпечення
Франції, а також міністерством молоді і спорту.
У Франції паралельно реалізуються різні концепції агротуризму:
 приморські агрооселі,
 кінні ферми,
 винні агросадиби,
 гірськолижні шале,
 панда-агроекокотеджі у національних парках,
 замки у сільській місцевості,
 рибацькі оселі.
Альтернативу відпочинку у сільських господарів становлять т.зв.
―курортні селища‖, які виникають у місцевостях з мальовничою

природою (в (чи поблизу) національних і регіональних ландшафтних
парків). У Франції діє спеціальна інвестиційна програма ―Gоtes de
France programme, chalets-loisirs‖ розбудови інфраструктури ―курортних
селищ‖; селища ці складаються з 3-25 дерев’яних будиночків-шале,
розрахованих на 4-6 гостей кожен.
Крім того, з метою популяризації агроекотуризму, у національних
природних парках Франції створено мережу т.зв. ―панда-отельчиків‖
(Panda-Gоtes), які сертифіковані WWF і відповідають таким трьом
вимогам:
- ―вписуються‖ у природний ландшафт і мають помірний рівень
сервісу, що не вимагає значних затрат ресурсів,
- дотримуються умов захисту навколишнього природного
середовища (використання екотехнологій),
- пропонують гостям програми екотуристичного супроводу,
оренду біноклів, довідники-ідентифікатори фауни, топокарти з
нанесеними екотуристичними маршрутами, екотуристичні брошури
тощо.
Відповідно до угоди між власниками ―панда-отельчиків‖ і WWF
Франції, вчені-експерти цієї організації здійснюють регулярні перевірки
цієї категорії нічліжних закладів щодо дотримання ними правил
природоохоронного режиму.
Надзвичайно великою популярністю серед самих францізів та
іноземних туристів користуються відпочинкові програми проживання в
замках, розташованих посеред мальовничих агроландшафтів рівнинної
та передгірної Франції. Такі родові замки-помістя пропонують туристам
від одної-кількох гостьових кімнат до апартаментів з витонченоаристократичним сервісом.
У Франції налічується понад 700 замків і палаців вишуканих
архітектурних стилів, сертифікованих для прийому агротуристів. Їхні
інтер’єри, залежно від заможності господарів, прикрашені багатьма
картинами, скульптурами, керамікою, антикварними та сучасними
меблями.
Нагляд за функціонуванням помешкань для туристів здійснює
Міністерство Сільського Господарства і Міністерство Туризму. Існує
Державна Федерація Гостинних Помешкань і Організація Гостинних
Кімнат (Gites de France). Окремо функціонує мережа господарств
«Вітаємо в Господарстві», знак якості якої визнає Постійне Об’єднання
Будинків Селянина (L’APCA), створено Кваліфікаційну Карту Сільських
Помешкань і Обладнання Сільського Туризму. Державна організація діє
через мережу окремих бюро, які мають свої представництва у всіх 97
французьких
департаментах і сільських радах. Система обліку
дозволяє детально враховувати кількість окремих видів поселення.

Вона включає помешкання, які здають в оренду селяни, працівники
сільського господарства та інші мешканці села, а також помешкання, що
належать сільським радам чи іншим місцевим інституціям. Зараз там
налічується біля 42 тис. приватних помешкань на селі, 18 тис. гостинних
кімнат, понад тисячу кемпінгів в селянському господарстві і 1400 заїздів
з гостинними кімнатами. Мережа
«Вітаємо
в
Господарстві»
включає 3 тисячі господарств, у
тому
числі
750
сільських
пропозицій. У Франції видають
два державні путівники: «Вітаємо
у сільському господарстві» та
«Господарства – пропозиції»,
функціонують
окружні
бюро
«Gites de France».
Створена і обов’язкова для всіх система оцінки, а наданий знак
гарантує якість послуг. Об’єднання «Gites de France» створило також
«Правила харчування гостей» - для такої діяльності необхідно мати
46
ліцензію на «малу гастрономію». Селянин сплачує членські внески і 46
проводить оплату проведення інспекції для категоризації свого
господарства
(оселі/кімнат/послуг).
Помешкання,
які
пройшли
категоризацію, позначаються рекомендаційною таблицею і отримують
знак якості – від одного до чотирьох колосків. Лише після визначення
стандарту пропозицію розміщують у державних і міжнародних
щорічниках, розповсюджених по всій Франції. Місцевий уряд може
призначити дотацію для створення одного нічліжного місця у розмірі
10% всієї потрібної суми (в районі ріки Луари – до 20%), якщо об’єкт
виконує вимоги Європейського Союзу, то отримує додатково 30%
потрібної суми за умови проходження 12-денного навчання. Також
реалізується низка спеціальних програм, які допомагають розвитку
сільського туризму шляхом створення інфраструктури, часто ці
програми об’єднують кілька сільських рад. Підтримують також
реалізацію проектів на території національних парків, які, наприклад,
передбачають перетворення сільських будинків для туристичних цілей,
проведення семінарів з ремесел чи створення «екомузеїв», пунктів
продажу місцевих продуктів. Для просування пропозицій сільського
туризму використовують найновіші технічні засоби, діє централізована

система бронювання місць.
характер сільського туризму.

Французи

підкреслюють

особливий

У Франції для великих готелів або курортів підрахунок прибутку
не є на сьогоднішній день великою проблемою – існує достатня
кількість методів вивчення ефективності ведення справи. Але сільський
туризм, як молода галузь туризму, що розвивається, до цього часу не
має наукового економічного обґрунтування.
Дослідження економічної ефективності і впливу сільського
туризму були проведені організацією «Détente Consultants» у 2005 році
на основі даних, зібраних у мережі «B&B» і садиб «Gites de France».
Були вивчені три види економічного впливу:
- прямий (розглядались такі показники як річний обіг, рівень
зайнятості та податки, що сплачуються);
- непрямий (розглядалась купівельна спроможність туристів);
- зовнішній (фінансова можливість господарів садиб здійснювати
подальшу діяльність, зарплати, вклади і т.і.).
У ході цих досліджень були оглянуті 44 тис. садиб і 10 тис. B&B
(30 тис. кімнат). Згідно зібраних даних, річний обіг садиб сільського
туризму складає 236 млн. євро (тобто 5400 євро/садиба); B&B – 149
млн. євро за розміщення і 50 млн. євро за харчування (тобто 20000
євро/готель). Загальна сума складає 435 млн. євро. Спеціалісти
вважають, що розміщення туристів у сільських садибах на сьогоднішній
день не є настільки прибутковою справою, щоб господар міг зробити
його основним прибутком. Більшість господарів займаються
розміщенням туристів нерегулярно.
Трохи інакше виглядає ситуація з готелями B&B. За наявності 1-3
кімнат це знову ж таки додатковий заробіток, але при кількості кімнат
від чотирьох з харчуванням прибутку достатньо, щоб займатися
розміщенням професійно.
Загалом розвиток сільського туризму у Франції сприяє помітному
збільшенню рівня зайнятості та прибутків, а також сплачених податків.
Було підраховано, що кількість грошей, витрачених туристами за рік,
складає 735 млн. євро, за річного обігу 435 млн. євро і 8170
проплачених ночівель.
У Німеччині сільський туризм розглядається в рамках так

називаної концепції "сталого розвитку" (sustainable development)
сільської місцевості і курується міністерством сільського господарства.
Німецька концепція сільського туризму несе велике соціокультурне
навантаження: збереження і популяризація традиційного вигляду села,
"сільської філософії", традиційних навичок і ремесел.
На початковому етапі розвитку сільський туризм у Німеччині
означав проведення літніх відпусток жителями міст у селі і був відомий
як «літня свіжість». Попит на
таку діяльність не був дуже
високим, але поступово такий
відпочинок
ставав
все
популярнішим серед сімей з
дітьми. У цей час фактично не
існувало організацій, які б
цілеспрямовано спряли розвитку
сільського
туризму.
Тому
власники
фермерських
господарств
самостійно
48
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займалися рекламою і пошуком відпочиваючих.
У другій половині ХХ століття відбувається розквіт сільського
туризму і зростання попиту на його послуги. Це пояснюється тим, що
після війни відпочинок за кордоном став для німців занадто дорогим і
вони звернули увагу на свої власні туристичні ресурси. Найбільшим
попитом сільський туризм користувався у 60-ті роки ХХ століття.
З’явилася низка організацій, які популяризували та рекламували
відпочинок на селі. Виходили з друку каталоги агроосель, які були дуже
зручними для потенційних клієнтів. У цей період сільський туризм
характеризувався в основному можливістю дешево відпочити з не дуже
високим рівнем послуг та відсутністю розваг.
Ця тенденція поступово змінювалася і сільський туризм у
Німеччині почав набувати своїх нових рис – правильну комбінацію
туристичного і сільськогосподарського елементу у пропонованих
послугах. У цей час з’являється велика цільова група агро туристів, яку
коротко назвали «Контакт з природою». Однак, зі зростанням добробуту
населення, знову набув популярності відпочинок за кордоном, тому
інтерес до сільського туризму почав спадати.

Розвиток сільського туризму у другій половині ХХ століття
характеризувався збільшенням організаційної активності у цій сфері. У
2001 році з’являється одна з найвідоміших організацій сільського
туризму – Асоціація «Відпочинок на фермі». Вона розпочала активно
займатися рекламою сільського туризму, зокрема, у Баварії, тож її
діяльність дала відчутні результати.
У цей період сільський туризм отримав потужну підтримку
держави. У рамках державної програми розвитку маркетингової
концепції сільського туризму почали діяти проекти пільгового
кредитування для власників агроосель. Споживачі очікували вже більше
комфорту і вимагали більш професійного продукту. Сільський туризм
починає варіювати у різноманітних формах – від відпочинку у старих
фермерських господарствах, дещо стилізованих під старовину, до
проведення відпустки у сучасних, обладнаних за останнім словом
техніки, будинках.
Сільські помешкання в Німеччині поділяються на такі категорії як:
1. «Відпустка на сільському подвір’ї» - має функціонувати сільське
господарство, пропонувати ознайомлення з тваринами і сільським
способом життя.
2. «Туризм у сільському господарстві» - без сільського подвір’я з
тваринами, але має приязний до навколишнього середовища
характер.
3. «Сільські пансіонати» - поділені на категорії, які застосовують і для
готелів.
У пропозиціях сільського туризму виділено кілька під категорій: 1
– помешкання з можливістю верхової їзди, 2 – помешкання для дітей, 3
– села для відпусток, 4 – кемпінги на подвір’ї.
У системі категоризації є вимоги, які треба виконувати
беззаперечно, а є вимоги, що виконують факультативно і які, власне, й
дозволяють визначити категорію. Членські внески поповнюють бюджети
місцевих організація сільського туризму, членами яких є 8% селян, які
надають туристичні послуги.
Найпопулярнішими для відпочинку зараз є не кімнати у сільських
будинках, а окремі будиночки (бунгало), де гості живуть окремо від
господарів. З’являються нові послуги і форми сільського туризму,
наприклад, відпочинок для дітей, які приїжджають без батьків, або

окремі будиночки і послуги для інвалідів – тобто, пропозиція сільського
туризму є надзвичайно різноманітною, що пояснюється також і великою
конкуренцією.
Розвиток
Інтернету
дуже сприяв поширенню і
популяризації
сільського
туризму – зараз мало не
половина потенційних туристів
у
Німеччині
отримує
інформацію про відпочинок і
замовляє місця саме через
Інтернет. Існує багато фірм і
організацій, що рекламують
сільський туризм через Інтернет, тобто без мережі офісів.
Все ж галузь сільського туризму зараз відчуває деяке падіння
попиту і застій, що пов’язано із загальною економічною ситуацією в
країні. Статистика кількості відпочиваючих і прибутку наразі майже не
змінюється, а в деяких регіонах спадає, хоча для дуже багатьох 50
50
фермерів (особливо у місцях з привабливою природою), сільський
туризм залишається головним джерелом прибутку.
Німеччина має давні традиції сільського туризму і тому існує
багато організацій, які займаються підтримкою і розвитком цього виду
туризму на усіх рівнях. На державному рівні за розвиток сільського
туризму, як і усього туризму загалом, відповідає Міністерство
навколишнього середовища, охорони природи і ядерної безпеки, а
також Міністерство економіки. Останнє займається питаннями туризму
значно активніше, і у деяких регіонах (землях), наприклад, у Баварії
навіть створює спеціальні туристичні організації – підприємства,
підтримувані Міністерством, які є офіційними промоутерами туризму
усіх видів у цій конкретній землі.
Державна підтримка проводиться на регіональному (землі
Німеччині) і локальному (райони земель) рівнях, а також на
сублокальному (кожний район поділяється на маленькі адміністративні
частини навколо конкретних сіл).
На цих рівнях сільським туризмом значно більше опікуються

державні органи сільського господарства. Це відбувається тому, що
суб’єктами сільського туризму є фермери, основна діяльність яких
полягає у сільськогосподарському виробництві.
На регіональному рівні діють дослідні інститути, які займаються
дослідженням стану, перспектив і ринку сільського туризму у землях (у
складі Міністерства сільського господарства і лісництва). На
локальному рівні – у кожному районі діють інформаційні центри туризму
при районних адміністраціях, які надають інформацію про туризм у
районі, присвячуючи багато уваги і сільського туризму. Вони видають
каталоги та інші інформаційні матеріали, розміщують інформацію про
сільський туризм і власників агроосель на своїх офіційних WEBсторінках. Дуже важливою організацією для фермерів, які пропонують
сільський
туризм,
є
Відділ
домашнього
господарства
у
сільськогосподарській службі району. Цей відділ фактично є державним
центром розвитку сільського туризму на локальному рівні. Він же є
інформаційним та консультаційним центром для потенційних та діючих
власників агроосель, а також освітнім центром (постійно проводить
тренінги для фермерів, навчає як приймати туристів, як організовувати
діяльність тощо). Через ці відділи домашнього господарства проходить
також державна підтримка фермерів (наприклад, видача пільгових
кредитів). Більшість діячів сільського туризму вважають, що саме ця
організація є однією із найбільш дієвих і потрібних у цій сфері.
На сублокальному рівні діють подібні до локальних центрів
туристичні інформаційні служби. Вони є набагато дієвішими у галузі
промоції сільського туризму та його реклами. Найчастіше це неурядові
громадські організації, членами яких є фермери, що платять досить
високі внески – близько 150 євро. Вони щорічно видають каталоги дуже
високої якості, а також розміщують аналогічні дані на своїх WEBсторінках. Ці послуги є платними і недешевими для власників
агроосель, але така реклама є досить ефективною. Такі каталоги,
інформаційні матеріали та ін. є як загально німецькими, так
регіональними. Найпотужнішими організаціями у цій сфері є Німецьке
сільськогосподарське товариство (15000 членів) та Асоціація
«Відпочинок на фермі» (дві тисячі ферм).
У Німеччині взагалі не існує закону або законодавчого документу
про сільський туризм – тобто, ця діяльність є настільки визначеною і

сформованою, що виникає мало суперечливих запитань у цій галузі.
Законодавчі акти в галузі сільського туризму зосереджені тільки на
окремих аспектах регулювання діяльності цього типу (підприємницька
чи підсобне господарство), регулювання забудови, харчової і гігієнічної
безпеки тощо. Наприклад, селяни не мають права продавати молоко
туристам – це дозволено лише в альпійських регіонах, де природа
вважається чистою і цей продукт є безпечним без обробки. Основними
позитивними моментами державного регулювання є:
- Чітке визначення і розмежування двох типів сільського туризму як
діяльності: підприємницької і підсобного господарства. Є кілька
схем визначення цієї межі, але найпростіший критерій – це
кількість ліжок і послуг, які надаються для туристів (при
підсобному типі діяльності цих ліжок мало). При наданні до 8 ліжок
діяльність ферми вважають підсобною, а більше 8 ліжок –
підприємницькою. Звичайно, ці типи діяльності по-різному
оподатковуються. Взагалі, як визначили експерти з сільського
туризму, в Німеччині приблизно половина селян займається
прийомом туристів як невеликим підсобним бізнесом і має з цього
так звані «кишенькові гроші», для іншої ж половини господарів це
справжня комерційна діяльність, куди вони щороку роблять 52
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внески, і основне джерело доходів.
- Наявність цілого ряду страхувань, які захищають права і майно
господарів і туристів. Такі страхування укладають фактично всі
підприємства сільського туризму, оскільки платежі у них є не надто
високими, а у випадку непередбачуваної ситуації витрати будуть
дуже суттєвими.
- Розумна
податкова
політика.
Для
господарів
існує
неоподаткований мінімум прибутку від сільського туризму
(приблизно 24 000 євро на рік), що стимулює розвиток маленьких
агроосель і приваблює початківців такого бізнесу.
- Контракт, який захищає права і обумовлює обов’язки господаря і
туристів. Він укладається обов’язково зі всіма туристами, навіть
якщо вони приїхали лише на один день. Для зручності дозволено
робити це навіть телефоном, тобто, сама розмова і погодження
вже є контрактом. Найчастіше використовують типові форми
контракту, що зручно для обох сторін.
- Правова консультація, яку можна отримати при реєстрації
агрооселі та під час діяльності. Консультацію надають у місцевому
відділі сільського господарства, який займається питаннями
сільського туризму.
Загалом у Німеччині досить мала частина так званого «чорного»

ринку послуг сільського туризму (за приблизними оцінками 10-15%).
Господарі почуваються спокійно і захищено, коли діють легально. Це
можна пояснити добре розробленим і прозорим механізмом реєстрації і
ведення такого бізнесу, хоча велику роль відіграє і багаторічний
накопичений досвід у цій галузі.
У сільському туризму Німеччина спостерігають і сезонні зміни
(таблиця 2.2).
За оцінками німецьких фахівців, у Німеччині показник прибутку
агрооселі від прийому туристів відрізняється від показників прибутку від
інших видів діяльності.
Таблиця 2.2
Тривалість основних сезонів у сільському туризму Німеччини
Сезон

Тривалість (тижні)

Сезон з низьким попитом

8,7

Головний сезон

17,1

Несезон (нема попиту)

6,2

Сезон
відпочинку
агрооселі 1,6
(туристів не приймають)

У 2002 році 43% агроосель мали більший прибуток від сільського
туризму, ніж від інших видів діяльності, 12% агроосель мали однаковий
прибуток від сільського туризму та іншої діяльності і 41% агроосель
мали менший прибуток від сільського туризму, ніж від інших видів
діяльності.

Цікавим є досвід сільського туризму Австрії. Ця невелика
альпійська країна, за площею співмірна з Карпатським туррегіоном
України, нині налічує понад 15000 зареєстрованих агротуристичних
господарств сумарною місткістю 170000 ліжко/місць. Станом на 2004 рік
кожне сьоме туристичне ліжко країни знаходиться в агротуристичному
секторі.
―Родзинкою‖ відпочинку в австрійських Альпах є безпосередня
задіяність гостей у традиційному фермерському господарюванні: вигоні
худоби на альпійські луки, зборі альпійських трав, виготовлені
молокопродуктів, зборі лісових ягід тощо, а також різноманітні програми
активного гірського, екстремального й екологічного туризму.
Концепція організації сільського туризму в Австрії створена за
дорученням міністра сільського господарства. Після прийняття
концепції її автор почав працювати у державній спілці, який займався
розробкою ще двох етапів для працівників, що впроваджуватимуть цю
програму. Селяни, які надають послуги у селянських господарствах, є
членами
Державної
Спілки
«Відпочинок
у
селянському
господарстві».
Вони
можуть
отримати консультації радників з
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питань відпустки в селянському
господарстві, а також користуватися
порадами
і
матеріалами
в
регіональних Будинках Селянина. В
Австрії створено систему оцінки
сільських помешкань від однієї до трьох «квіточок», які надають
окремим господарствам.
Ця система є диференційованою – включає обов’язкові для
виконання пункти і додаткові. Сума цих пунктів є визначником для
надання оселі певної кількості «квіточок». Господарство, в яких є до 10
місць, звільнені від сплати внесків і податків. Якщо у господарстві
кількість місць перевищує 10, то обов’язково треба сплачувати внески.
Це стало причиною того, що у 80% господарств кількість місць не
перевищує 10. В Австрії функціонує близько 3700 господарств, які
розпочали свою діяльність у 90-х роках ХХ століття і об’єднані в
товариства в окремих землях. Регіональні об’єднання користуються
допомогою регіональних Будинків Селянина, в яких розташовані офіси
товариств, сплачуючи за оренду приміщення і обладнання, а також

роботу персоналу. Всі регіональні об’єднання видають свої каталоги.
Державна Спілка видає спеціалізовані каталоги з окремими
пропозиціями для дітей, людей з особливими потребами, з екологічно
чистим харчуванням, з кіньми, з винницями тощо. Пропозиції
господарств рекламують також у газетах. У деяких випадках
застосовують бартерний розрахунок – за розміщення реклами у
буклетах чи каталогах великих фірм і підприємств, селянське
господарство організовує відпочинок для працівника фірми. Об’єднання
проводить конкурси і забезпечує нагороди переможцям у різних
номінаціях. Багато реклами викладають на Інтернет-сторінках, а також
створено комп’ютерну систему відбору бази даних за спеціалізацією.
Об’єднання створили і рекламують спільний логотип, видають
спеціалізований доступно написаний підручник для власників
помешкань і внутрішній щоквартальний бюлетень по маркетингу.
Членами регіональних об’єднань є біля 10% всіх селян, які надають
туристичні послуги у своїх господарствах.
Подібно розвивається і сільський туризм у Швейцарії. Щоб
отримати знак якості Об’єднання «Відпочинок на сільському подвір’ї»,
треба відповідати певним критеріям. Господарство має надавати
послуги щонайменше 2 роки, пропонувати мінімум три продукти
власного виробництва, а послуги повинні бути тісно пов’язані з
сільським господарством. Клієнтів детально інформують про умови в
кожному господарстві.
2.7. Особливості організації сільського туризму у країнах
Південної Європи
В Іспанії сільський туризм вважають одним із процвітаючих
секторів туріндустрії, і в останні роки помітний його значний ріст.
Підтримка цього туристичного продукту Генеральним секретаріатом по
туризму та адміністраціями автономій привела до того, що тільки за
період 1999-2000 років відбулося збільшення цього сектора ринку на
20%. ―Turismo rural‖ в Іспанії нині перебуває у тій стадії розвитку, коли
кількість іноземних відвідувачів сільських агроосель країни зрівнялася і
навіть перевищує внутрішні агротуристичні потоки.
Сільський туризм в Іспанії передбачає розміщення на фермах, у
сільських будинках, невеликих сільських готелях. Власники таких
будинків в Іспанії об'єднані в асоціації, завдання яких полягає в тому,

щоб категоризувати сільські туристичні об'єкти в залежності від рівня
надаваних послуг і контролювати їхню відповідність вимогам асоціацій.
Власники агроосель в Іспанії об’єднані в асоціації, основне завдання
яких полягає в тому, щоб здійснювати категоризацію сільських осель в
залежності від рівня наданих послуг і контролювати їхню відповідність
вимогам асоціацій.
У 2001 році зареєстровано 4878 сільських будинків відпочинку,
що на 1324 більше, ніж у 1999-м. Ця пропозиція включає 24 тис.
туристичних місць. Найбільше число будинків відпочинку на природі
розташовані в Каталонії – 684. Найбільшою популярністю сільський
відпочинок користується в гостей з Каталонії - 24%, Мадрида 23%,
Валенсії - 16,3%, Андалусії - 9,6% і Країни Басків - 10%.
95% туристів, що надають перевагу відпочинку на природі - це
молоді іспанці, які живуть у великому місті. 50% з них молодші 35 років.
84% - приїжджі з міст із населенням
більше 100 тис. чоловік, у тому числі
50% - жителі великих міст із
населенням 1 млн. жителів.
Соціологічні
опитування
показують, що 31,5% подорожуючих
віддають перевагу такому виду
відпочинку через природу. 46% просто
відпочивають
і
насолоджуються неробством, 33% - крім того, практикують різні
прогулянки і 25% - замовляють екскурсії. 15% туристів подорожують з
друзями або з сім’єю, 13% відвідують культурно-історичні місця, а 12%
займаються спортом.
Загалом в Іспанії налічується понад 5 тис. варіантів відпочинку у
сільській місцевості сумарною місткістю близько 27000 ліжко/місць. В
офісах асоціацій агротуризму чи на офіційному web-сайті нескладно
переглянути каталоги сільських осель і вибрати собі розміщення в будьякому куточку Іспанії. Крім того, працівники агротуристичних офісів
країни здійснюють бронювання авіаквитків, оформлення візи, оренду
автомобіля і т.і.
Іспанія утримує ―пальму першості‖ щодо промоційності сільського
зеленого туризму серед країн Європи. З 1993 року в країні (м.Сільєда,
Галісія) щорічно відбувається престижна міжнародна виставка
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―Exhibition of Tourism, Sport and Rural Development‖ (Туризм, спорт і
развиток сільської місцевості). У 2003 році в іспанському м.Хаен
відбувся Перший європейський Конгрес сільського туризму,
організований Європейською Федерацією Фермерського та Сільського
Туризму (EuroGites). Щорічно послугами сільського туризму Іспанії
користується близько 1,2 млн. осіб.
В Італії агротуризм завойовує усе більшу популярність. Він став
розвиватися тут ще в 70-х роках минулого століття в якості додатка до
основної сільськогосподарської діяльності. Спочатку передбачалося,
що розміщення туристів буде непрофільною діяльністю фермерів, яка
дозволить дещо зміцнити їхнє фінансово-економічне становище без
необхідності великих інвестицій. Агротуризм 20-30-літньої давнини був
не тільки дешевим, але і по-справжньому спартанським і тому не
користувався великою популярністю. Ситуація почала змінюватися
близько 10 років тому, що, цілком ймовірно, було викликано двома
основними причинами. По-перше, в усьому світі почав зростати інтерес
до екологічного туризму, і агротуризм дуже добре вписався в нову моду.
Адже мова йшла не тільки про відпочинок на лоні природи, але і про
переваги сільського укладу життя та екологічно чисті продукти
харчування. По-друге, як внутрішній італійський ринок, так і ряд
важливих іноземних ринків (насамперед, німецький) досягли
визначеного рівня насичення і вимагали нового продукту, що виходить
за рамки традиційних видів «пляжного» туризму та екскурсійних турів по
найбільших містах країни. Попит поступово змінює саму концепцію
агротуризму, який поступово перетворюється для багатьох сільських
жителів не в додатковий, а в основний вид діяльності з усіма
необхідними для туристичного бізнесу атрибутами: рекламою,
маркетингом, ціновою політикою, кваліфікованими кадрами і т.п. Об'єкти
розміщення трансформувалися і почали вимагати значних інвестицій.
Сучасний агротуризм в Італії – це вже не скромні кімнати з 3-4місним розміщенням у сільських будинках, а справжні міні-готелі рівня
3-4 зірки з антикварними меблями, прекрасно обладнаними
санвузлами, басейнами, тенісними кортами. Дуже часто під них
реконструюються садиби XVI-XVIII століть, або невеликі старі
монастирі. Агротуристичні комплекси надають своїм клієнтам
можливість займатися різними видами спорту, здійснювати кінні і піші
прогулянки, організують екскурсії для огляду місцевих визначних
пам'яток і навколишніх місць, де туристи з задоволенням відвідують
сільські ярмарки і середньовічні костюмовані свята. І, нарешті, усе
більш важливу роль починає відігравати кухня. Агротуризм надає

можливість не тільки смачно і якісно поїсти, але і привезти із собою в
якості сувенірів дорогі і рідкісні вина особливі продукти: трюфеля,
спеціальні сорти сиру і маслинової олії, що не надходять у міські
магазини . Так, на даний час в Італії розроблено більше 70 винногастрономічних маршрутів, що у значній мірі пов'язані з агротуризмом.
Зрозуміло, велика розмаїтість послуг не могла не позначитися і на цінах
в агротуризмі, які низькими назвати вже не можна: у середньому
хороша двомісна кімната зі сніданком коштує не менше $60-80 у день.
До них треба додати плату за додаткові послуги: харчування, спортивні
площадки, екскурсії, а також оздоровчі і косметичні програми так званих
beaty-farm – «ферм краси».
За офіційними статистичними даними на даний час в Італії
нараховується близько 6 тисяч сільських відпочинкових комплексів, на
кожний з яких приходиться приблизно 10-12 спальних місць. Щорічно їх
відвідують понад 400 тисяч туристів, що зупиняються на досить
тривалий термін – у середньому на
6 ночівель. Варто мати на увазі, що
офіційна
статистика
враховує,
цілком ймовірно, далеко не все,
тому
що
агротуризм
слабо
піддається
точному
контролю
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(насамперед,
ліцензійному
і
податковому).
Агротуристські
об'єкти
розміщення
рідко
бронюються через турагентства, а
намагаються використовувати прямі
контакти з клієнтами через мережу
Інтернет, рекламні публікації і виставки, і тому залишаються «тіньовим»
сегментом туризму. За даними асоціації сільськогосподарських
підприємців Confagricoltura, агротуристських підприємств в Італії майже
в два рази більше, ніж стверджує офіційна статистика - близько 10 тис.,
а їх клієнтами є щорічно близько 1,8 млн. чоловік. За минулі 10 років
кількість агротуристських підприємств збільшилась на 40%, а кількість
їхніх клієнтів – на 80% (частка іноземців серед них виросла з 10 до
25%). Експерти Confagricoltura оцінюють річний обіг цієї сфери в $400500 млн.
В основному, агротуризм розвинений у Північній і Центральній
Італії, причому безсумнівними лідерами тут є Тоскана і Трентіно Південний Тіроль. Саме в цих двох областях концентрується майже
половина агротуристських підприємств усієї країни і саме сюди
направляється половина потоку туристів цієї сфери. Тоскана – це земля

Флоренції, Пізи, Сієни і безлічі менш відомих, але надзвичайно цікавих
середньовічних міст і монастирів, а Трентіно - Південний Тіроль – один
з найбільших європейських центрів гірського і гірськолижного туризму.
Таким чином, успішний розвиток агротуризму став можливим тут,
насамперед, на основі вже існуючої добре розвиненої туристської
інфраструктури і розрекламованості цих територій. До цих двох
факторів додаються краса пейзажів, наявність визначних культурноісторичних і природних пам'яток, гарні вина і якісна місцева кухня, що
займають особливе місце в цій «формулі успіху». Слід зазначити також,
що основний вид транспорту використовуваний у цій сфері туристами –
це особистий автомобіль (або формула fly and drive), тому далеко не у
всіх регіонах агротуризм може розвиватися настільки бурхливо й
успішно.
На думку експертів - працівників сфери туризму, та й простих
туристів, у агротуризму в Італії прекрасні перспективи. Існує мода на
цей вид відпочинку, та й останні міжнародні події помітно змістили
попит у бік внутрішніх і усередині європейських напрямків. Але, існує
небезпека, що по самій своїй суті агротуризм не зможе бути сферою
«індустріального» туризму: масові потоки туристів можуть змінити його
самобутній характер, і в остаточному підсумку, призвести до його
ліквідації.
У вагомий чинник міжнародної агротуристичної спеціалізації Італії
переріс винний і загалом гастрономічний туризм. Кожна провінція країни
славиться своїми сортами винограду і винами з неповторними
смаковими букетами. Дегустувати їх, зазвичай, можна на невеликих
приватних винних заводах і домашніх винокурнях, розташованих в
сільсько-господарських
районах.
Власники
агрокотеджів
нині
пропонують своїм гостям цілі винні підвали (а також сирні,
м’ясопродуктові) з умовою, що вільне користування запасами
продовольства включене у вартість винайму даного котеджу.
Ще однією суто італійською особливістю сільського туризму в цій
країні є те, що майже половина власників агрокотеджів ―не поспішають‖
виходити ―з тіні‖, тобто проходити державну сертифікацію, отримувати
ліцензії на діяльність, сплачувати податки. За підрахунками
Національної туристичної організації, в країні функціонує близько
12,000 агротуристичних підприємств, з них лише близько 7,000
ліцензовані державними інституціями. Інші 5,000 досі скептично

ставляться до процедури стандартизації столичними чиновниками,
централізованих систем бронювання, участі у виставкових заходах,
ініційованих асоціаціями сільського туризму, і віддають перевагу
безпосередньому контакту зі споживачами.
Незважаючи на те, що послуги сільського відпочинку в Італії,
пересічно, майже вдвічі вищі, порівняно з Іспанією і Францією, ними
щорічно користається до 2 млн. осіб (з них 78 % - італійці). А щорічний
прибуток від сільського туризму становить близько 350 млн. доларів.
1.

2.
3.
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На Кіпрі чинниками успіху сільського туризму стали:
Політична підтримка держави: розроблена державна програма –
сільський туризм одержує пряму фінансову підтримку (пільгове
кредитування агротуристичних господарств)
Ландшафтно-природні умови
Клімат
Історико-культурна
спадщина
(туристичні об’єкти археологічного,
релігійного, історичного характеру)
Традиція
прийому
туристів
помножена
на
кваліфіковане
60
60
кадрове забезпечення
Добре
розвинена
система
автодоріг,
що
для
розвитку
сільського туризму – ключовий
фактор
Розвинена система оренди машин
Добре розвинена система громадського харчування
Помірні ціни

Державні або спеціальні програми по розвитку сільського туризму
стають найважливішим елементом росту агротуристичного сектора –
наприклад, Кіпрська програма по сільському туризму, підготовлена
Кіпрською організацією по туризму, або в рамках інших, комплексних
програм (як, наприклад, у Німеччині в рамках програми "сталого
розвитку" сільської місцевості, якою курує міністерство сільського
господарства). Розглянемо приклад спеціальної програми – Кіпрської
програми по сільському туризму – державна програми підтримки
агротуристичного напрямку. На Кіпрі концепція сільського туризму була
розроблена "зверху", державним агентством – Кіпрською організацією
по туризму (КІТ). Був проведений комплексний аналіз перспектив
розвитку туристичної галузі на Кіпрі з урахуванням різних факторів.
Одним з них був екологічний: прийняття програми по розвитку

сільського туризму на Кіпрі пройшло після введення в 1989 р.
мораторію на будівництво на узбережжі в зв'язку з непомірним
навантаженням на навколишнє середовище в прибережній зоні. Це
рішення мало на меті переключити потік туристів на внутрішні райони
острова. Одним з мотивів розробки програми було урахування нових
запитів європейського середнього класу. Враховувався й історичний
досвід – до другої світової війни на Кіпрі у місцевої й іноземної еліти
існувала традиція відпочинку влітку на віллах у гірській частині острова.
Програма
передбачає
надання
фінансової
допомоги
господарствам для перебудови, реставрації й обладнання традиційних
будинків у сільських районах з метою підготовки їх до прийому туристів.
Схема організації проста: бажаючий приймати туристів власник
сільського будинку подає заявку в Кіпрську організацію по туризму про
бажання організувати пансіон і одержує або кредит, або навіть
безоплатну позичку від КІТ (муніципалітети до цього відносини не
мають). Інформація про агрогосподарство включається в базу даних
спеціально створеної Кіпрської агротуристичної компанії (Cyprus
Agrotourism Company), що напряму працює з
туристичними
агентствами і приватними особами, які звертаються до її бази даних.
Туристичні фірми доставляють туристів безпосередньо на місця
відпочинку (у пакет їхніх послуг включено трансфер). На час
перебування турист, як правило, орендує машину, що може його чекати
вже в аеропорту. Крім того, достатньо поширена практика приватних
гідів - перекладачів з власними автомобілями.
Координує агротуристичну діяльність вищезгадана Кіпрська
агротуристична компанія, що займається винятково організацією
відпочинку у
сільських районах країни. Вона має у своєму
розпорядженні базу даних агротуристичних господарств і продає про
них інформацію всім бажаючим. Агротуристичний бізнес на Кіпрі
орієнтований переважно на іноземний (в'їздний) туризм, їдуть в
основному туристи з Німеччини і Великобританії ( попиту з країн СНД
майже немає). Контингент – середній клас (у широкому діапазоні, у тому
числі і верхній шар середнього класу).

РОЗДІЛ 3. ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ У
СУМІЖНИХ З УКРАЇНОЮ КРАЇНАХ
3.1. Особливості організації сільського туризму у Польщі
З усіх закордонних країн для України найбільше значення має
досвід, набутий нашим безпосереднім західним сусідом – Польщею. На
аналізі умов і типових проблем розвитку сільського туризму в цій країні
зупинимося дещо детальніше.
За даними ВТО з 1997 р. Польща утримує 5-7 місце серед
найбільш відвідуваних країн Європи. За даними Польської агенції
розвитку туризму участь країни у приїжджому туризмі в Європу складає
близько 5%, а у валютних доходах від туризму – близько 4 %.
Масовий сільський туризм зародився у Польщі на початку 1990-х
років як наслідок масштабних соціально-політичних трансформацій у
Європі (зміна економічного режиму в країні, пожвавлення
євроінтеграційних процесів, об’єднання Німеччини, відкриття західного
кордону). Упродовж 1990-х рр. сільський зелений туризм в Польщі
знаходиться у фазі інтенсивного кількісного та якісного розвитку. Він
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стимулюється як успіхами ліберальної політики держави, так і 62
потребами ринку. В сільському туризмі уряд країни вбачає джерело
розвитку для регіонів, які не мають природних ресурсів для розбудови
виробничих галузей економіки. Зазвичай ці регіони депресивні, бідні,
тому що не мають основ для промислового розвитку.
Нині у Польщі в розрізі регіонів агротуризм розвивається дуже
нерівномірно. Серед причин цього слід назвати такі:
природну диференціацію країни,
економічну нерівномірність розвитку регіонів,
історичне минуле,
географічне положення (міра віддаленості від основних
транспортних комунікацій)
– традиції відпочинку.
Польське законодавство чітко розмежовує основні поняття та
принципи ведення сільського зеленого туризму від інших видів
туристичних послуг, що надаються у сільській місцевості, проте
законодавчо віднесені до підприємницької діяльності.
–
–
–
–

За польськими законами надання послуг сільського зеленого

туризму не належить до підприємницької діяльності. Тому прибутки
селянських господарств за такі послуги не підлягають обкладанню
податком на додану вартість. Крім того, законодавство передбачає
також звільнення доходів від оподаткування, що отримані завдяки
наданю нічліжних послуг агротуристам за таких умов:
– житловий будинок, в якому здаються кімнати, належить до
сільського господарства;
– кімнати здаються туристам, а не сезонним працівникам чи третім
особам;
– кімнати для туристів знаходяться у житловому будинку сільської
родини, а не в іншій спеціально пристосованій будівлі для
туристів;
– число кімнат, що здаються туристам, не перевищує п’яти.
З 1997 р. Польська федерація сільського туризму „Гостинні
господарства‖ запровадила нові засади класифікації та категоризації
об'єктів сільської нічліжної бази. Завдяки цій категоризації власники
об'єктів для ночівлі почали пристосовуватись до поставлених їм вимог,
було піднесено якість запропонованих послуг.
У Польщі в 1999 р. Польська федерація сільського туризму
„Гостинні господарства‖ розробила проект ліцензії, що уповноважував
інспекторів проводити категоризацію осель, а також розробила порядок
присудження категорій.
Категоризація проводиться на підставі письмового запиту
звернення, складеного в офісі товариства, яке висилається в Польську
федерацію сільського туризму „Гостинні господарства‖, а тоді його
голова делегує на об’єкт двох інспекторів, які здійснюють категоризацію.
Система категоризації сільської нічліжної бази є добровільною.
Об’єкти, в яких була проведена категоризація, відповідно гарантують
високу якість послуг і їх частіше відвідують гості, а такий господар, який
здає оселю отримує право розмістити свою пропозицію в промоційних
матеріалах федерації.
Оселя, якій присвоєно відповідну категорію, має право 2 роки
користуватись знаком Польської федерації сільського туризму „Гостинні
господарства‖. Після того необхідно повторно подати запит у
федерацію і провести інспекцію об’єкту. Інспекція проводиться
визначеними федерацією інспекторами, які перевіряють стан і

оснащення об’єкту за спеціальними категоризаційними формулярами.
Проведення інспекції здійснюється на запит господаря, який здає
оселю. Об’єкт повинен виконувати загальні та особливі вимоги для
визначеної категорії в даному типі поселення.
Для проведення інспекції необхідним є погодження господаря, який
здає оселю, оплати встановленої Польською федерацією сільського
туризму „Гостинні господарства‖. Ця оплата не підлягає поверненні у
випадку невиконання об’єктом категоризаційних вимог. Після
присвоєння категорії господар, який здає оселю, зобов’язується
погодитись на проведення федерацією незапланованої перевірки
об’єкту. При виконанні законного мінімуму, а також кількох додаткових
вимог, інспектори, які здійснюють категоризацію, роблять висновок про
присвоєння категорії, стандарт. Присвоюванні категорії відрізняються
кількістю сонечок на знаку федерації – чим вища категорія, тим більше
сонечок. На даний час можна отримати максимально ІІІ категорію, тобто
3 сонечка.
На даний час система категоризації робить можливим проведення
категоризації як окремих приміщень, так і цілого об’єкту. На початку 64
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категорію присвоюють лише окремим приміщенням (кімнатам для
гостей, вакаційним кімнатам, постоялим домам, груповим кімнатам,
полям для біваку), а не цілому об’єкту. Об’єкт повинен виконувати
вимоги, що випливають із Закону „Про туристичні послуги‖, тобто
виконувати законний мінімум, вимоги будівельного права, санітарних
приписів, протипожежних вимог та вимог охорони гігієни праці.
Господар, який здає оселю повинен бути застрахований на випадок
цивільної
відповідальності
за
шкоду
гостеві.
Це
повинне
підтверджуватись відповідними документами.
Зараз у
Польщі
існує безліч гостинних господарств і
мікроготелів у сільській місцевості, для яких сільський туризм виступає
основною
формою
підприємництва.
Натомість,
типових
агротуристичних господарств порівняно мало. А з поміж тих, які
функціонують, значна кількість стратегічно зорієнтована на приймання
німецьких туристів (мова йде про економічно розвинутіші території
західної Польщі).
Для обслуговування цього сегменту споживачів власники
агроосель західного реґіону країни пристосовують інтер’єр до високих

євростандартів: закуповують дороге обладнання, оснащують на рівні
люксу ванні кімнати, використовують елементи оздоблення інтер’єру,
―рідні‖ для німецького менталітету (наприклад фігурки гномів і інших
персонажів німецьких казок), використовують готичне письмо на
рекламних щитах, вивісках з написами німецькою мовою („zimmer feri‖ і
т.д.), і, зрештою, виставлюють ціни за перебування у євро.
Для німецьких туристів, які становлять абсолютну більшість
усього закордонного туризму у Польщі, відпочинок у польському селі
лише на 10 – 15% дешевший від пропозиції „Urlaub auf dem Bauernohof‖
і тому спонукає західнопольських господарів підтримувати паритетно
високі ціни і стандарти сервісу.
Загальним недоліком польського агротуризму в інших регіонах
країни є недостатній зв’язок його матеріальної бази із селом, сільським
господарством, з традиційною архітектурою та
традиційним оснащенням інтер'єрів. Сільські
жителі нерідко із великим старанням та запалом
намагаються
уподібнити
свої
будинки
та
помешкання міським, що знижує їх екзотичність їх
сприйняття туристами. Власники агротуристичних
господарств, у більшості своїй, не надають
належної ваги піклуванню про те, щоб їх будинки
мали в собі якомога більше оригінальної
архітектури та етнорегіональної стилістики.
Агротуристичний продукт, що пропонується польськими
господарствами, на жаль, часто зводиться виключно до ночівлі та
харчування. Але ж загально відомо, що рентабельність об'єктів для
ночівлі зростає, якщо тут надаються також інші послуги.
Промоційна система польських агротуристичних господарств
також варта наслідування. Нині в країні щорічно видаються десятки
тисяч каталогів та рекламних буклетів із агротуристичними послугами,
розробленими для усіх територіальних рівнів: груп воєводств,
воєводств, гмін і навіть окремих сіл. Перевагою каталогів є насичення їх
конкретною практичною інформацією: ціни, адреси, категорії та види
осель.

3.2. Досвід організації сільського туризму Угорщини,
Румунії, Росії і Білорусі
Вартим вивчення є досвід безпосередніх європейських сусідів
України: Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії.
Угорщина. Законодавство країни відносить сільський зелений
туризм до сфери ведення особистого селянського господарства й
формує відповідні пільгові податкові інструменти. Станом на 2005 р.
туристи провели близько 185 тис. гостьових ночей у агрооселях цієї
країни. У цьому виді туризму в Угорщині задіяно 7 тис. сільських
жителів. До числа найбільш популярних місцевостей відносяться
південно-західна область Ваш, східна область Сольнок (район р.Тиса) і
славнозвісний Хортобадьський степ.
―Родзинкою‖ сільського туризму в цій країні є поєднання його з
національними традиціями конярства (до ХІІ століття мадяри були
кочівниками і досьогодні зберегли свою любов до коней). Щорічно в
Угорщині проводяться Національні фестивалі кінного спорту, у
програму яких включено 40 видовищних програм, а в 2000 р. в країні
була проведена друга Всесвітня зустріч аматорів кінного спорту. За
останні 10 років у кінний туризм було інвестовано понад 100 млн. євро.
Сільський туризм в Угорщині в останні роки розвивається
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швидкими темпами. На заході Угорщини відкрито два нових готелі: 66
Kolping Hotel у Alsopahok (округ Залу) і Club Dombogomajor у
Cserszegtomaj (поруч із границею з Австрією). У комплексі Kolping усі
вісім ―натуральних‖ будинків обставлені натуральними сосновими
меблями, у всіх будинках є kemence (Угорська глиняна піч у формі стогу
сіна). Тільки ванна кімната має сучасне обладнання. Готель
користується великою популярністю серед німецьких туристів. У планах
будівництво ще чотирьох будинків, організація оздоровчих турів,
велосипедних маршрутів, безкоштовного дитячого саду.
Винний маршрут у південно-західній Угорщині є яскравим
прикладом туристичного продукту, який можна знайти в багатьох місцях
Південної Європи і який приносить значну користь місцевій економіці.
Мета Асоціації винного маршруту Віллані-Шіклос – популяризувати
туризм у регіоні таким чином, щоб створити додаткову рекламу вину і
пов’язаних з ним традиціям, що у свою чергу дозволить створити нові
робочі місця, забезпечити додаткові джерела прибутку для місцевих
мешканців і зробити регіон привабливішим для інвесторів. Цей регіон
відзначається слабким економічним розвитком та низьким рівнем
середньої заробітної плати. Головними туристичними принадами є

привабливі пейзажі, традиційна архітектура та вино. До початку 1990-х
років ХХ століття туризм тут не дуже розвивався. Саме тоді керівники
округу усвідомили, що якість вин та професіоналізм виробників у регіоні
Віллані-Шіклос достатньо високі, щоб обслуговувати винний маршрут
на рівні європейських стандартів. У 1994 році з’явилась Асоціація
винного маршруту Віллані-Шіклос. «Концепція» винного маршруту
розробили державні експерти з туризму, місцевого розвитку та
виноробства. Ретельно спланований 30-кілометровий маршрут
об’єднав різноманітні туристичні атракції та заклади. До нього увійшли
засоби розміщення, точки дегустації й продажу вина, які разом
утворюють інтегрований туристичний продукт цієї місцевості. На самому
початку Асоціація організувала начання для місцевих мешканців,
готуючи їх до створення та обслуговування винного маршруту.
Асоціація створила фірмовий стиль для винного маршруту з яскравим
трендом, відкрила WEB-сторінку та розробила уніфіковану систему
дороговказів і низку інформаційних стендів вздовж маршруту. Агенція
пропонує туристам актуальну інформацію, поціновувачам вин –
спеціально розроблені місцеві маршрути (тривалістю від двох до трьох
днів), розробляє програми на замовлення для забезпечення вимог
відвідувачів, а також популяризує високоякісні дегустаційні заклади та
місця проживання. Винний маршрут Віллані-Шіклос став зразком для
створення подібних проектів в Угорщині. Протягом останніх двох років у
південній частині Дунайського басейну з’явилось п’ять нових асоціацій
винних маршрутів. Вони об’єднали зусилля з Асоціацією Віллані-Шіклос
для створення єдиної регіональної системи контролю якості та
уніфікованої подачі інформації.
У Румунії інтереси власників агроосель представляє ANTREC –
національна асоціація сільського, екологічного і культурного туризму
(член EUROGITES від Румунії). Громадська організація ANTREC
створена 1994 році була створена, і в цьому ж році вступила у
EuroGites. Організація складається із 30 філій, 3500 членів – власники
садибі ферм у 900 селах. Загальна кількість кімнат для туристів досягає
20 тисяч. Виконавча структура організації складається із Ради
директорів, Виконавчої ради і департаментів: маркетингу, бронювання,
спеціальних програм (риболовних, культурних, екологічних і тематичних
таборів). ANTREC є членом Федерації туризму, Ради з розвитку і
лобіювання сільського туризму в Румунії і багатьох інших урядових і

громадських організацій. Нині ця організація налічує 3250 членів, понад
2500 агроосель з сумарним рекреаційним потенціалом понад 11000
ліжко/місць.
Сільський туризм у цій країні розвивається, передусім, у
Південних Карпатах і орієнтується на такі ж переваги, що й ми, тобто
на: збереження природного середовища і етнокультурних традицій
(обряди, звичаї, народні ремесла, відгонне вівчарство на карпатських
полонинах, гастрономічні традиції, унікальна народна архітектура,
гірські замки, гірськолижні курорти, мережа природно-заповідних
територій).
Аналізуючи структуру садиб, належність їх власників до
місцевого населення, можна навести такі дані: 85% садиб були
збудовані ще до того, як їх господарі почали приймати туристів, 15% це будинки, збудовані спеціально для надання
послуг із сільського туризму. Цей відсоток
достатньо великий. Що стосується операторів
сільського туризму, то, як правило, 90%
складають місцеві жителі і тільки 10% - ті, що
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приїхали з великих міст. 80% місць розміщення
знаходяться у гірських районах: 85% у селах,
10% у невеликих містах, 10% у селах поблизу
міст.
Якщо структурувати місця розміщення за
кількістю туристів, які можуть бути одночасно прийняті, виходять такі
дані: невеликі садиби (1-3 кімнати) складають 35% від загального
числа, середні (3-5 кімнат) – 45%, великі (6-10 кімнат) – 17% і місця
розміщення окремих груп (10-12 кімнат) – 3%.
Якість місць розміщення гарантується системою стандартів, яка
складається з п’яти рівнів. Знаком якості була вибрана ромашка.
Сертифікація садиб була проведена Національним агентством з
туризму і охопила всі садиби організації. Цікаво те, що в Румунії немає
відмінностей між поняттями «сільська садиба» і «B&B».
У пакеті послуг, що пропонуються туристам, велике місце займає
презентація народних промислів: ткацтво, вишивка, гончарна справа й
інші. Створено цілий ряд програм в окремих регіонах країни, що

складаються із серії тренінгів, візитів до будинків народних майстрів,
екскурсій до сіл-музеїв, у яких зберігаються традиційний побут,
архітектура і культура румунського села. Це такі програми, як: «Курси
ткацтва», «У садибах майстрів», «Село Чокенешти – спадщина
минулого». Таким чином організація велику увагу приділяє розвитку
такого явища як «культурний туризм», що є вагомою складовою
сільського. Також розробляються і реалізуються унікальні тематичні
маршрути: «Винний шлях», «Гончарний шлях», маршрут до дельти
Дунаю.
Рекламу і просування послуг сільського туризму організація
забезпечує через свій сайт, приймаючи участь у ярмарках і виставках, а
також проводячи ряд своїх заходів: ярмарок народної творчості і
туризму в Марамуреші, Національний фестиваль крашанок у
Чокенештах, День сільського туризму. ANTREC видає свій журнал
«Відпочинок у селі», який виходить щомісяця і включає опис місць
розміщення, свят, екскурсійних маршрутів.
Скоро сільському туризму Білорусі виповниться 7 років. У
неорганізованій формі він існує давно, ідея його організації
виношувалась досить довго. Не дивлячись на те, що Білорусь – єдина
країна в Європі, яка не має ні моря, ні гір, в неї є значний потенціал для
розвитку цього виду туризму.
Більше 50 білоруських сільських садиб вже приймають туристів.
Садиби дуже різні – старовинні, сучасні, комфортні і аскетичні. Є
садиби-котеджі, які готові задовольнити смаки найвибагливіших
туристів (садиби «Верес», «Лебединое», «Над Неманом»); є садиби на
базі селянських хат, де поступово покращують умови проживання і
пристосовують до нової діяльності (садиби «Докудово», «Комарово»,
«Свитязянка»); є дачі, літні будинки відпочинку в селах (садиби
«Соловушка», «Ив-ле», «Хмеля»). Всі вони розташовані у дуже
мальовничих місцях – на берегах водойм чи у лісі.
Ідея розвитку сільського туризму сподобалась усім. Для жителів
сіл це додатковий заробіток і можливість покращити своє житло. Для
місцевої влади і регіону в цілому – надходження додаткових засобів,
розвиток інфраструктури, створення нових робочих місць. Для країни в
цілому – можливість розвитку туризму за межами міст, де повністю
відсутні готелі, нівелювання протиставлень між містом і селом. А для

туристів це можливість недорогого відпочинку в екологічно чистому
середовищі.
Громадське об’єднання «Агро- і екотуризм» – некомерційна
організація, створена у листопаді 2002 року. Її членами є близько 300
осіб, переважно жителі сільських місцевостей Білорусі, які освоюють
нову професію і організували у своїх садибах B&B сервіс. ГО «Агро- і
екотуризм» є одним із небагатьох громадських об’єднань, котрі
працюють з сільським населенням і намагаються розвивати його
економічну і соціальну активність. Головними джерелами фінансування
організації є членські внески, гранти, добровільні пожертви та
донорська допомога. Саме ці кошти дозволяють організації так активно
працювати.
Головною метою ГО «Агро- і екотуризм» є підтримка діяльності
мешканців сільської місцевості, котрі хочуть займатися чи займають
сільським туризмом. Серед завдань організації є наступні:
- Пропаганда ідей сільського і екологічного туризму серед
населення, створення «моди» на відпочинок на селі.
- Робота із законодавчою базою Білорусі: розробка системи, зручної 70
70
для надання послуг проживання та інших послуг у сільській
місцевості, отримання державна підтримка та податкових пільг
господарями агроосель.
- Навчання бажаючих займатися сільським туризмом: семінари,
тренінги, зустрічі з експертами.
- «Інвентаризація» всіх ресурсів сільського туризму, які є в країні та
проведення сертифікації об’єктів сільського туризму.
- Реклама, просування послуг сільського туризму на туристичному
ринку Білорусі і за її межами.
За час роботи організація об’єднала селян, веде з ними
переписку, провела «інвентаризацію» їхніх можливостей (розмір
будинку, кількість кімнат, наявність вигод, домашніх тварин, атракцій
тощо). Більшості з них надано попередні консультації щодо майбутньої
діяльності. Одночасно проводять велику пропагандистську роботу з
використанням ЗМІ серед населення Білорусі з метою популяризації
сільського туризму, пояснюють економічні і соціальні вигоди від цього
виду діяльності. Опубліковано більше 50 статей та інтерв’ю, створено
телепередачі за участю сільських мешканців, які пропонують свої
садиби туристам, проведено низку зустрічей з урядом (Міністерство
туризму і спорту) і членами Парламенту, відіслано інформаційні листи

до органів виконавчої влади всіх районів Білорусі з проханням
підтримати ініціативи селян щодо розвитку сільського туризму.
У 2005 році Білорусь стала членом ЕСЕАТ (Європейського Центру
Екологічного і Сільського Туризму). Функції національного координатора
виконує ГО «Агро- і екотуризм». Членство у цій організації дозволить
білорусі наблизитися до світових стандартів у галузі сільського та
екологічного туризму, брати участь у міжнародних проектах і подавати
свої пропозиції до міжнародних туристичних каталогів.
Грузія
Закон про туризм в Грузії
Посилання на дані на національній мові:
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4001171?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9#
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3176389?publication=0
Корисні посилання з англійською мовою: Податковий кодекс Грузії
https://matsne.gov.ge
http://taxinfo.ge/images/stories/sxva/tax_code_of_georgia.pdf
Закон Грузії про підприємництво
https://matsne.gov.ge
Молдова
Закон 223 «Про соціальне підприємництво». Метою регулювання
«Соціальне підприємництво» є вирішення деяких соціальних проблем
шляхом активного залучення всіх соціальних суб'єктів та економічного
підходу до соціальних питань та шляхів їх вирішення. Цільові групи або
бенефіціари не називаються окремо, але це особливо: інваліди, люди
похилого віку, молодь, діти та всі інші люди з уразливих груп. Крім
прямих осіб, закон також застосовується до галузей екології, захисту
тварин і охорони національної спадщини тощо.
http://lex.justice.md/md/%20372683%20/
http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/

Португалія
ТУРИЗМ ПОРТУГАЛІЇ [TURISMO DE PORTUGAL]

Інтегрований в Міністерство економіки, туризм Португалії є
Національним органом з туризму, відповідальним за просування, оцінку
та стійкість туристичної діяльності, додаючи в єдиний орган всі
інституційні компетенції, пов'язані з просуванням туризму, від пропозиції
до попиту. Доступний португальською мовою.
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
«Керівництво з належної практики у сільському туризмі та гостинному
туризмі» (виключно агротуризму та котеджі) охоплює набір
рекомендацій та кращих практик для адекватного надання послуг,
враховуючи національну модель, що стосується цих типів туристичних
підприємств, та їх специфіку, з метою забезпечення, збереження та
оцінки
характеристик,
які
роблять
їх
унікальними
та
диференційованими.
Доступний
португальською
мовою.
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boaspraticas-th-ter.aspx
Визначення та чинне законодавство про сільський туризм.
Доступний португальською мовою.
https://www.dgadr.gov.pt/diversificacao/turismo-rural/caracteristicas-doturismo-no-espaco-rural
Цей посібник має на меті навчити нинішнього або потенційного
підприємця в сільському інтеграційним навичкам, сприяє кваліфікації,
розширенню та покращенню пропозиції сільського туризму. Протягом
усього цього процесу забезпечено послідовний підхід до стабільної
діяльності, з якої виникає чітка потреба у створенні «Тематичного
туристичного продукту», який буде слугувати конвергентним інтересам
зацікавлених сторін і клієнтів, гарантуючи, що вони самі формують
життєздатну і функціональну мережу котра здатна реагувати на
потреби
всіх
учасників.
Доступний
португальською
мовою.
https://economiaativa.pt/php/download_file.php?file=../repo/biblioteca/turism
o/Gui%C3%A3o%20t%C3%A9cnico%20de%20apoio%20ao%20empreende
dor%20em%20Turismo%20Rural.pdf
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Україна
3.3. Нормативно-правова база сільського зеленого туризму в
Україні
- Законодавчі акти підтримки сільського зеленого туризму
- Перелік
деяких
Указів
Президента
України
та
Розпоряджень
Кабінету
Міністрів
України,
окремі
положення яких містять питання розвитку сільського
зеленого туризму
- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України №24 від 18 січня 2013 р. «Про затвердження плану
заходів Мінагрополітики України щодо розвитку сільського
зеленого туризму на період до 2015 року
- Основні положення Закону України "Про особисте
селянське господарство" №742 від 15 травня 2003 р.
- Чи є законною діяльність в сфері сільського зеленого
туризму?
- Оподаткування туристичної діяльності
- Досвід окремих країн у правовому регулюванні сільського
туризму
Законодавчі акти підтримки сільського зеленого туризму
Практика становлення та нормативного забезпечення сільського
туризму в Україні засвідчила підтримку цього поняття на формальному і
неформальному рівні. Зокрема, термін «сільський туризм» був
включений у закони України «Про туризм», «Про особисте селянське
господарство»,
«Про
сільськогосподарську
дорадчу
діяльність», у Державну цільову
програму розвитку українського села
на період до 2015 року, ряду Указів
Президента Україні та розпоряджень
Уряду України. Цей термін є базовим
у проекті Закону України «Про
сільський
туризм»
та
проекті
Національного стандарту «Послуги
туристичні. Туризм сільський. Загальні вимоги».

Сільський зелений туризм визнано окремим видом туризму,
розвиток якого є пріоритетним напрямом державної політики у статтях 4
та 6 Закону України „Про туризм‖, № 324 від 15.09.1995 р.
Діяльність в сфері сільського зеленого туризму повністю підпадає
під дію Закону України "Про особисте селянське господарство" №742,
який був прийнятий 15 травня 2003 р. за активною участі громадської
організації «Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в
Україні».
Основні положення Закону України
"Про особисте селянське господарство"
Стаття 1. Закону України "Про особисте селянське господарство"
дає чітке визначення поняття «особистого селянського господарства»:
«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 74
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послуг
з
використанням
майна
особистого
селянського
господарства, у тому числі й у сфері сільського зеленого туризму».
Важливим фактом також є те, що відносини, пов'язані з веденням
особистого селянського господарства, регулюються Конституцією
України (254к/96-ВР ), Земельним кодексом України (2768-14),
Цивільним кодексом України (435-15), цим Законом, законами України,
іншими нормативно-правовими актами.
Стаття 3. визначає сферу дії Закону України "Про особисте
селянське господарство":
«Дія цього Закону поширюється на фізичних осіб, яким у
встановленому законом порядку передано у власність або оренду
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства.
Стаття 5. Закону України "Про особисте селянське господарство"
регламентує розмір земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства:

«Для
ведення
особистого
селянського
господарства
використовують земельні ділянки розміром не більше 2,0 гектара,
передані фізичним особам у власність або оренду в порядку,
встановленому законом.
Розмір земельної ділянки особистого селянського господарства
може бути збільшений у разі отримання в натурі (на місцевості)
земельної частки (паю) та її спадкування членами особистого
селянського господарства відповідно до закону.
Земельні ділянки особистого селянського господарства можуть
бути власністю однієї особи, спільною сумісною власністю подружжя та
спільною частковою власністю членів особистого селянського
господарства відповідно до закону».
Стаття 6. Закону регулює майнові питання.
До майна, яке використовується для ведення особистого
селянського господарства, належать жилі будинки, господарські
будівлі та споруди, сільськогосподарська техніка, інвентар та
обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарські та свійські
тварини і птиця, бджолосім'ї, багаторічні насадження, вироблена
сільськогосподарська продукція, продукти її переробки та інше
майно, набуте у власність членами господарства в установленому
законодавством порядку.
Майно, яке
використовується
для
ведення особистого
селянського господарства, може бути власністю однієї
особи,
спільною частковою або спільною сумісною власністю його членів
відповідно до закону.
Стаття 7. Закону визначає права та обов'язки членів особистого
селянського господарства.
Члени особистого селянського господарства МАЮТЬ ПРАВО:
- самостійно господарювати на землі;
- укладати особисто або через уповноважену особу будь-які угоди,
що не суперечать законодавству. Уповноваженою особою може бути
дієздатний член особистого селянського господарства, який досяг 18
років;

- реалізовувати надлишки виробленої продукції на ринках, а
також заготівельним, переробним підприємствам та організаціям,
іншим юридичним і фізичним особам;
- самостійно здійснювати
власного виробництва;

матеріально-технічне

забезпечення

- відкривати рахунки в установах банків та отримувати кредити в
установленому законодавством порядку;
- бути членами кредитної спілки та користуватися її послугами;
- отримувати в установленому законом порядку трудову пенсію, а
також інші види соціальної державної допомоги та субсидії;
- надавати послуги з використанням майна особистого селянського
господарства;
- використовувати в установленому порядку для власних потреб
наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини,
торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні
властивості землі відповідно до закону;
- на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
-вільно
розпоряджатися
належним
майном,
виробленою
сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки;
- отримувати дорадчі послуги;
- брати участь у конкурсах сільськогосподарських виробників для
отримання бюджетної підтримки відповідно до загальнодержавних і
регіональних програм;
- об'єднуватися на добровільних засадах у виробничі товариства,
асоціації, спілки з метою координації своєї діяльності, надання
взаємодопомоги та захисту спільних інтересів тощо відповідно до
законодавства України;
проводити
в
установленому
зовнішньоекономічну діяльність.

законом

порядку

Члени особистого селянського господарства ЗОБОВ'ЯЗАНІ:
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- дотримуватися вимог земельного законодавства та законодавства
про охорону довкілля;
- забезпечувати використання
призначенням;
- підвищувати
властивості землі;

родючість

земельної ділянки за цільовим

ґрунтів

та

зберігати

інші

корисні

- не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та
землекористувачів;
- дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних із
встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;
-своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;
-дотримуватися діючих нормативів щодо якості продукції,
санітарних, екологічних та інших вимог відповідно до законодавства;
-надавати сільським,
щодо їх обліку.

селищним, міським радам необхідні

дані

Важливою для розвитку сільського зеленого туризму є Стаття 10.

Державна підтримка особистих селянських господарств.
Державна
підтримка
особистих
здійснюється
відповідно
до
загальнодержавних і регіональних
програм за рахунок державного і
місцевих
бюджетів
у
порядку,
встановленому законом.

селянських

Кабінет
Міністрів
України
відповідно до загальнодержавних
програм щорічно при підготовці
проекту Державного бюджету України
передбачає відповідні кошти на
підтримку особистих селянських господарств.

господарств

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування
відповідно до регіональних програм щорічно передбачають кошти в
проектах місцевих бюджетів на підтримку особистих селянських
господарств.
Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в
межах
своїх
повноважень
сприяють
особистим
селянським
господарствам:
- в організації у сільській місцевості кредитних спілок,
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання
послуг із заготівлі, зберігання, переробки та збуту сільськогосподарської
продукції, спільного використання технічних і транспортних засобів та
соціально-побутового обслуговування, забезпечення кормами і
молодняком худоби та птиці;
- в організації діяльності з надання інженерно-технічних,
ветеринарних, агрономічних, зоотехнічних та інших послуг, а також
послуг із забезпечення сортовим насінням, садівним матеріалом,
племінною та продуктивною худобою, гібридами та кросами птиці,
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сільськогосподарською технікою та обладнанням;
- у виділенні земельних ділянок єдиним масивом;
- в отриманні кредитів для будівництва житла, господарських
будівель і споруд, придбання сільськогосподарської техніки та
обладнання;
- в організації у сільській місцевості фахової підготовки та
перепідготовки членів особистого селянського господарства.
Перелік деяких Указів Президента України та Розпоряджень
Кабінету Міністрів України, окремі положення яких містять питання
розвитку сільського зеленого туризму
1. Указ №973, 10.08.1999 р. ―Про Основні напрями розвитку туризму
в Україні до 2010 р.‖
Розділ 3. Стратегія розвитку галузі туризму. Основу державної
політики в галузі туризму повинні складати такі чинники:
- залучення приватного сектора, особливо у сільській місцевості, до
рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у
сфері туризму (сільського зеленого туризму)

2. Указ №1356, 20.12.2000 р. ―Про Основні засади розвитку
соціальної сфери села‖
Розділ 2. Мета, завдання та засоби забезпечення соціального
розвитку села. Метою соціальної політики на селі є забезпечення
належного життєвого рівня сільського населення, що стане основою
поліпшення демографічної ситуації і розвитку села. Для досягнення цієї
мети необхідно реалізувати такі основні завдання:
- залучення приватного сектора
у сільській місцевості до
рекреаційно-туристичного підприємництва та підсобної діяльності у
сфері туризму (сільського зеленого туризму).
3. Розпорядження КМУ №306-р, 2.08.2000 ―Про затвердження
заходів щодо здійснення політики ефективної підтримки самостійно
зайнятого населення, сімейного підприємництва, малого та сімейного
бізнесу, вдосконалення системи надання допомоги безробітним та їх
професійно-психологічної реабілітації, збільшення обсягів громадських
робіт‖
п.8.
Забезпечення
нормативно-правового
врегулювання
становлення та розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні з
метою організації зайнятості сільського населення.
4. Розпорядження КМУ №408-р, 12.09.2001 р. ―Про заходи щодо
поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2001-2002 роки‖
п.12. Забезпечення нормативно-правового врегулювання процесу
становлення та розвитку сільського (зеленого) туризму.
5. Постанова КМУ від 15.03.2006 р. N 297, «Про затвердження
Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)
6. Розпорядження КМУ N 373-р від 3.07.2006 р. «Про затвердження
плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму
на 2006-2010 р.р.»
7. Постанова КМУ №1158 від 19.09.2007р. ―Державна цільова
програма розвитку українського села на період до 2015 року.
Розділ ІІІ, п.15 Сприяння диверсифікації підприємницької діяльності в
сільській місцевості, розвитку сільського туризму, відродженню
підсобних промислів та ремесел

8.
Наказ Держспоживстандарту №207 від 03.09.2007 р.
„Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації послуг з
тимчасового розміщення (проживання) та Правил обов`язкової
сертифікації послуг харчування‖.
9.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України № 24 від 18 січня 2013 р. «Про затвердження плану
заходів Мінагрополітики України щодо розвитку сільського
зеленого туризмуна період до 2015 року.
Останній Наказ (п.10) розглянемо докладніше.

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України №24
від 18 січня 2013 р. «Про затвердження плану заходів
Мінагрополітики України щодо розвитку сільського зеленого туризму
на період до 2015 року
План заходів Мінагрополітики України щодо розвитку сільського
зеленого туризму
1. Організація вивчення туристичного ресурсу регіонів з метою
розроблення методичних рекомендацій щодо розвитку сільського
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зеленого туризму.
2. Популяризація сільського зеленого туризму через засоби масової
інформації та мережу Інтернет.
3. Участь у розробці та запровадженні спеціальних регіональних
програм з підтримки розвитку сільського зеленого туризму.
4. Підготовка фахівців для роботи у сфері сільського зеленого туризму.
5. Організація та проведення освітніх заходів для осіб, які бажають
займатися сільським зеленим туризмом.
6. Проведення консультаційних послуг в регіонах для осіб, які бажають
займатися сільським зеленим туризмом, з питань організації та
діяльності сільського зеленого туризму.
7. Надання організаційно-методичної допомоги головам сільських рад,
суб’єктам сільського зеленого туризму щодо організації діяльності у
цій сфері.
8. Сприяння власникам особистих селянських господарств, які
займаються наданням послуг у сфері сільського зеленого туризму,
участі у міжнародних та обласних виставках-ярмарках з сільського
зеленого туризму.
9. Сприяння у створенні переліку особистих селянських господарств,
які займаються туристичною діяльністю у сфері сільського зеленого
туризму, для визначення 100 кращих садиб.

10. Участь у проведенні презентації продукту сільського зеленого
туризму в регіонах серед населення сільської місцевості з метою
залучення його до діяльності у цій сфері.
11. Залучення фермерських та особистих селянських господарств до
надання послуг у сфері сільського зеленого туризму.
12. Проведення конференцій, круглих столів, тренінгів, навчальних
семінарів щодо організації та провадження сільського зеленого
туризму в регіонах.
13. Вивчення
практики
організації
та
визначення
моделей
функціонування сільського зеленого туризму (форми партнерської
взаємодії).
14. Сприяння у проведенні соціологічних досліджень серед власників
особистих селянських господарств, а також вивчення особливостей
потенційних споживачів даного туристичного продукту.
15. Розробка дорожньої карти щодо функціонування сільського зеленого
туризму в Україні.
Відповідальні за виконання даного наказу покладено на:
- Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим;
- структурні
підрозділи
агропромислового
розвитку
облдержадміністрацій;
- управління
промисловості,
розвитку
інфраструктури
та
агропромислового комплексу Севастопольської міської державної
адміністрації;
- вищі навчальні заклади Мінагрополітики України
- ГО «Спілку сприяння розвитку сільського зеленого туризму в
Україні.
Чи є законною діяльність в сфері сільського зеленого туризму?
Сільський зелений туризм є законним видом діяльності:
-

сільський зелений туризм визнано окремим видом туризму,
розвиток якого є пріоритетним напрямом державної політики
у статтях 4 та 6 Закону України „Про туризм‖, № 324 від
15.09.1995 р.;

-

право особистих селянських господарств займатися
сільським зеленим туризмом визначено в статті 1 Закону
України „Про особисте селянське господарство‖, № 742 від
15.05.2003 р.

Далі проаналізуємо у яких випадках фізична особа, яка надає послуги у
сфері сільського туризму, має зобов’язання реєструватися як суб’єкт
підприємницької діяльності.
Так у статті 5 Закону України „Про туризм‖ виділяється дві категорії осіб,
які можуть провадити діяльність у сфері туризму, в тому числі сільського
або екологічного (зеленого) туризму.
Першою категорією є фізичні особи, зареєстровані як підприємці, які
продають власні туристичні послуги, і належать до категорії „інших
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового
розміщення (проживання), харчування, екскурсійні, розважальні та інші
туристичні послуги‖. До них також можна віднести фізичні особи, які
здійснюють діяльність поза межами власної садиби, тобто показують
певні пам’ятки або природні принади округи, що потребує спеціальної
освіти та доволу на туристичний супровід.
Друга категорія включає фізичних осіб, які не зареєстровані як
підприємці та надають послуги з тимчасового розміщення (проживання),
харчування тощо.
Отже, туристичні послуги у сфері сільського зеленого туризму не
обов’язково належать до підприємницької діяльності.
Крім того, стаття 1 Закону України „Про особисте селянське
господарство‖ № 742
від 15 травня 2003 року прямо визначає
використання майна садиби, зокрема, для надання послуг у сфері
сільського зеленого туризму, як діяльність, що не є підприємницькою.
Така діяльність може провадитися без створення юридичної особи в
рамках особистого селянського господарства індивідуально або з
залученням інших членів родини, які спільно проживають. Ці послуги
можуть
включати
також
реалізацію
надлишків
власної
сільськогосподарської продукції, що також не потребує реєстрації як
підприємців.
Членами родини для цілей оподаткування вважаються, крім подружжя,
їх батьків та дітей (в тому числі усиновлених), а також онуків, інші особи,
вказані в пункті 1.20.4 Закону України „Про податок з доходів фізичних
осіб‖ № 889 від 22.05.2003 р.
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Фактично, реєстрація власника садиби як підприємця вимагається лише
у випадку, якщо він є власником чи орендарем так званого колективного
засобу розміщення, тобто надає десять або більше місць для
тимчасового проживання (ночівлі). Власники чи орендарі індивідуальних
засобів, які надають не більше дев’яти місць для тимчасового
розміщення, не реєструються як фізичні особи- підприємці (пункти 6 та 7
Постанови КМУ „Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання) № 297 від 15.03.2006 р.).
Крім того, власник садиби може сплачувати внески на своє пенсійне та
соціальне страхування добровільно, якщо в цьому виникне потреба.
Також власник садиби може найняти працівника, якщо це буде
необхідно у розпал туристичного сезону. У такому випадку трудові
договори між власником садиби, який не зареєструвався як
підприємець, та працівниками укладаються тільки письмово і підлягають
реєстрації протягом одного тижня у місцевому органі служби зайнятості
за місцем проживання працівника (стаття 24-1 Кодексу законів про
працю).
МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Правові форми ведення сільського
туризму в Україні. Туристичний продукт
сільської оселі. Забезпечення пізнавальних
потреб відпочиваючих осіб».
Доповідач: Олександр Волошинський – Голова Товариства Зелений
Хрест.
https://www.rt4all.net/uk/learn-more

Оподаткування діяльності
Вибір режиму оподаткування діяльності у сфері сільського зеленого
туризму визначається переважно наявністю або відсутністю реєстрації
власників садиб як фізичних осіб-підприємців.
Члени особистого селянського господарства належать до категорії
самозайнятих осіб (стаття 8 Закону України „Про особисте селянське
господарство‖), які не є підприємцями). Вони зобов’язані подавати

органу податкової служби декларацію про дохід від надання послуг з
тимчасового розміщення (проживання). На доходи таких фізичних осіб
поширюється режим оподаткування за ставкою 15% суми винагороди.
На цю суму не нараховуються збори на обов’язкове пенсійне та
соціальне страхування, оскільки власник садиби тільки надає у
користування своє майно, а не виконує при цьому інші платні роботи чи
послуги для туристів (лист Пенсійного фонду України № 1852/04 від
27.02.2004 р.).
Вартість вирощеної у садибі сільськогосподарської продукції, в тому
числі продуктів її первинної переробки, реалізованої туристам,
звільняється від оподаткування, за умови одержання довідки
встановленого КМУ зразка. Власник садиби має подати туристам (на їх
вимогу) довідку про своє право отримувати такі доходи без утримання
податку.
Фізичні особи-підприємці мають право обрати
спрощену систему оподаткування, якщо сума
річного доходу від продажу ними товарів і послуг
не перевищує 500 тисяч гривень, а кількість
найманих працівників – в тому числі членів
родини – не перевищує 10 осіб.
Сплата єдиного податку звільняє фізичних осібпідприємців від сплати інших податків, у тому
числі плати (податку) за землю, але не від сплати
зборів на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне
страхування з оплати праці найманих працівників, в тому числі
працездатних членів родини. Також за кожного найманого працівника
необхідно доплачувати 50% ставки єдиного податку.
Місцеві ради можуть встановлювати ставки єдиного податку в розмірі
від 20 до 200 грн на місяць, при чому 43% суми єдиного податку
перераховується до місцевого бюджету, 42% до Пенсійного фонду, а
15% до фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Послуги з тимчасового проживання (розміщення) та харчування
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість на загальних
засадах. Отже якщо фізична особа-підприємець протягом 12-місячного
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періоду одержує доходи від таких послуг у розмірі понад 300 тис. грн.,
його реєстрація як платника податку на додану вартість є обов’язковою
відповідно до пункту 2.3.1 Закону України „Про податок на додану
вартість‖.
До загальних прав та обов’язків власника садиби, що надає туристичні
послуги, належать насамперед такі:
- попереджати туристів про можливі небезпеки під час подорожі або
перебування;
- створювати безпечні умови як у місцях розміщення туристів, так і під
час прогулянок та екскурсій;
- забезпечувати туристів засобами першої медичної допомоги та
запобігання нещасним випадкам;
- оперативно інформувати державні органи про нещасні випадки,
зниклих туристів та інші надзвичайні події.
Права та обов’язки туриста визначено у статтях 24 і 25 Закону України
„Про туризм‖.
Фізичні особи-підприємці, які є власниками чи орендарями колективних
засобів розміщення (10 або більше місць) зобов’язані вести книгу
відгуків і пропозицій у доступному для споживачів місці, надавати повну і
достовірну інформацію про документи, якими вони керуються під час
надання послуг, перелік послуг, вартість та умови одержання послуг,
правила ефективного і безпечного користування колективним засобом
розміщення, найменування та адресу виконавця послуг, а також адреси
і номери телефонів державних органів захисту прав споживачів (пункт 5
Постанови КМУ „Про порядок надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання) № 297 від 15.03.2006 р.).
Власники садиб, які надають послуги в обсязі не більше ніж дев’ять
місць для тимчасового розміщення (проживання) можуть виконувати
подібні вимоги добровільно.
Обов’язково також вести книгу реєстрації, у якій зазначаються ім’я,
прізвище та по-батькові туриста, рік народження, місце проживання, та
документ, який посвідчує особу туриста, дату прибуття і вибуття, а також
вартість наданих послуг.

Статистична звітність подається за формою, встановленою місцевими
органами виконавчої влади.
Якщо власник садиби, який не зареєструвався як підприємець, бажає
найняти працівників, які не є членами родини, стаття 24-1 Кодексу
законів України про працю вимагає укласти письмовий договір з таким
працівником та протягом тижня зареєструвати цей договір у місцевому
органі служби зайнятості.
Власник садиби має право отримувати інформацію, необхідну для своєї
діяльності у сфері туризму, в державних органах та сільських і селищних
радах, а також брати участь у розробці місцевих програм розвитку
сільського зеленого туризму (стаття 24 Закону України „Про туризм‖).
Окремою формою підтримки в багатьох місцевих програмах визнано
надання державною службою зайнятості дотацій безробітним, які
підтвердили намір започаткувати власну справу в сфері сільського
туризму і згодні зареєструватися як приватні підприємці.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
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РОЗДІЛ 4. КАТЕГОРИЗАЦІЯ АГРООСЕЛЬ У РІЗНИХ КРАЇНІХ ЄВРОПИ
4.1. Досвід категоризації агроосель у вибраних країнах Європи
У країнах Північної Європи діє система категоризації осель, близька до
категоризації готелів, що охоплює заклади від 1 до 5 зірок. Оцінку
будинків (не включає оцінку інтер’єру) здійснюють наступним чином:
Здається не менше 42 м2 житлової площі з окремими
спальнею (одною або двома), вітальнею і кухнею. Камін. Гігієнічний
вузол: душ, ванна, власна сауна, окремий туалет. Вся побутова техніка
(електроплита, холодильник/морозильник, пральна і посудомийна
машини, мікрохвильова піч і ін.).
Здається не менше 24 м2 житлової площі з окремими
спальнею (одною або двома), вітальнею і кухнею (додаткові ліжка
можуть розташовуватися на даху). Камін. Гігієнічний вузол: душ, ванна,
власна сауна, окремий туалет. Вся побутова техніка.
Здається не менше 24 м2 житлової площі з окремими спальнею,
вітальнею/кухнею (додаткові ліжка можуть розташовуватися в вітальні і
на даху). Камін. Гігієнічний вузол: власна сауна, окремий туалет.
Телевізор, електроплита, холодильник.
Здається не менше 12 м2 житлової площі з окремими спальнею та
вітальнею/кухнею, де розташовуються додаткові ліжка. Зовнішній
туалет. Піч на дровах і мазуті чи газова плита. Телевізор, холодильник.
Здається не менше 12 м2 житлової площі. Нафтова лампа чи газове
освітлення. Зовнішній туалет. Піч на дровах і мазуті чи газова плита.
Зберігання продуктів у холодному підвалі.
Оцінка житлових кімнат здійснюється за їх площею та інтер’єром.
Загальною вимогою до спалень є мінімальні розміри 7-10 м2 з ліжками
мінімум 80 x 200 см і охайними матрацами й ліжниками.
***** Кожна спальна кімната має власний WC і душ.
**** Є WC і душ в оселі, але не у всіх кімнатах.
*** WC і душ спільні і ними можуть користуватися інші гості.

** WC і душ спільні і ними користуються інші гості та родина господаря
(до 10 користувачів).
* WC і душ спільні і ними користуються інші гості та родина господаря
(понад 10 користувачів).
Цікавий досвід категоризації сільського житла для туристів
запровадила Ісландія – країна, де сільські території охоплюють понад
70 % площі острова. Всі агрооселі країни поділено на І-ІІІ категорію, а
також некатегорійні умови (сніданок завжди включається):

I Категорія: прості кімнати з ліжками, які щоденно
прибираються. Забезпечуються чистими рушниками. Гості
мають доступ до спільної вітальні.
II Категорія: У доповнення до умов І категорії всі кімнати
мають умивальники і краще вмебльовані.
III Категорія: У доповнення до умов ІІ категорії, усі кімнати
мають ванну.
Можливість розміщення зі своїм спальним мішком без
сніданку у стандартних 1-4-місних кімнатах.

Поряд з категоризацією кімнат практикується категоризація гостьових
будинків (категорії A, B, C, D):
Загальні вимоги до будинків цих категорій зводяться до наступних
пунктів:
- будинок має бути охайним і в доброму стані з централізованим
водопостачанням і WC.
- будинок має бути невеликого розміру і заселений не більше як однією
родиною.
- Пухові ковдри мають видаватися фермером, хоча гості можуть
приїжджати і з власною постільною білизною.
- Будинок повинен мати засоби приготування їжі і необхідний посуд.
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- Відмінності між категоріями A, B, C і D полягають, головним чином, у
різниці за розмірами, наявністю додаткових засобів обслуговування і
комфорту.
Категорія A: Простий будинок, що відповідає загальним
вимогам (названим вище) і має одне WC.
Категорія В: Простий будинок, в якому додатково до умов
категорії-А є принаймні одна окрема спальня з ліжками та
вітальня зі зручними кріслами.
Категорія С: Будинок, в якому додатково до умов категорії-В
є душ чи ванна і рефрижератор.
Категорія D: Будинок, в якому додатково до умов категорії-С
є
принаймні
одна
спальня-люкс
з
комфортним
вмеблюванням і побутовою технікою.

Крім названих категорій, в Ісландії пропонуються будинки категорій E, F і
G:
будинок, в якому є лише одна кімната для гостей (ванна
спільна з господарями)
будинок, в якому є лише одна кімната для гостей з
окремою ванною
будинок, в якому є одна кімната для гостей поліпшеного
планування з окремою спальнею та ванною

Скрізь надається типовий сніданок: яєчня чи варені яйця, хліб з 4-6
різними наповнювачами канапка, чай, кава, молоко й сік.

У Великобританії крім загальних, існують також вимоги до
агроосель, які приймають людей з особливими потребами,
запроваджені з 2002 року. Наприклад, люди з вадами опорно-рухового
апарату можуть обирати:

- Рівень 1: відповідає особам з достатньою рухливістю, щоб
піднятися на кілька сходинок, у помешканні є відповідні
пристосування для того, щоб втримати баланс.
- Рівень 2: відповідає особам з обмеженою здатністю пересування і
тим, які можуть іноді потребувати використання інвалідного візка.
- Рівень 3: відповідає особам, які повністю залежать від
використання інвалідного візка та можуть пересідати до і з нього
без сторонньої допомоги.
- Рівень 4: відповідає особам, які повністю залежать від
використання інвалідного візка та не можуть пересідати до і з
нього
без
сторонньої
допомоги
(потребують
допомоги
доглядальниці).

Люди з вадами зору можуть обирати наступні рівні проживання:
- Рівень 1: надаються ключові додаткові послуги і засоби для людей
з вадами зору.
- Рівень 2: забезпечено вищий рівень обслуговування людей з
вадами зору.

Для людей з вадами слуху також існує два рівні на вибір:
- Рівень1: надаються ключові додаткові послуги та засоби для
задоволення потреб клієнтів з вадами слуху.
- Рівень 2: забезпечено вищий рівень додаткових послуг і засобів
для клієнтів із погіршеним слухом.
Дуже велике значення приділяють питанням комфорту усіх клієнтів,
тому ставлять досить високі вимоги щодо обслуговування клієнтів з
особливими потребами.
У країнах Центральної і Західної Європи існують свої підходи до
стандартизації та категоризації житла.
У Франції прийняті досить високі стандарти сільського житла. У цій країні
існує п’ятирівнева категоризація:
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- оселя з обійстям і садом, вмебльована; на кімнати душ і WC один
для до 6 осіб; гриль-бар чи міні-духовка, плита, холодильник, посуд і
посудомийна машина, дитяча колиска за запитом.
- У доповнення до умов І категорії на території саду є умови для
організації барбекю, гарна ванна, пральна машина, міксер,
електрокавоварка, телебачення.
- У доповнення до умов ІІ категорії є окремий вхідний та
прогулянковий сад; два WCs для 7 осіб, телефон; послуги
прибиральниці за запитом.
- У доповнення до умов ІІІ категорії: будинок вишуканої
архітектури з респектабельним вмеблюванням і внутрішнім художнім
оформленням, з каміном.
- У доповнення до умов ІV категорії: приватний ландшафтний
парк чи сад, облаштовані майданчики для активного дозвілля (напр.,
тенісний корт, плавальний басейн, сауна і джакузі), гараж для авто;
відеомагнітофон та інша побутова техніка.

Існує спеціальна категорія агроосель для інвалідів, сетифікованих
організацією ―A.P.F.‖. Вони поділяються на дві категорії:
І категорія: розміщення на першому поверсі з можливістю в’їзду в оселю
і пересування в ній (до кухні, спальні, ванни, туалету і ін.) самохідним
інвалідним візком.
ІІ категорія: подібні умови, але дещо обмеженіші умови самохідного
пересування оселею на інвалідному візку і користуванням спеціальним
обладнанням.
Для тих категорій туристів, які полюбляють подорожувати країною на
власному авто, у Франції значного розвитку набула мережа
автотуристичних кемпінгів, ―прив’язаних‖ до сільської місцевості, де
туристи можуть отримувати свіжі продукти домашнього приготування.
Усі кемпінги країни проходять регулярні перевірки на відповідність
національним стандартам сервісу й отримують категорійний сертифікат.
Зокрема, в країні існують кемпінги таких категорій:

* Кемпінг неподалік села. Площа для розбивки наметів 300 м2 і 400 м2
ділянка з природною рослинністю (лісопарком, луками). Один WC і одна
мийка для прання одягу, від 1 до 3 душових чи ванних кімнат, водовід з
кранами на гарячу і холодну воду залежно від кількості наметових місць.
** У доповнення до умов І категорії наявні дитячий ігровий майданчик та
спортмайданчик для дорослих.
*** У доповнення до умов ІІ категорії: від 30 до 100% наметових місць
електрифіковані й оснащені біотуалетами, є крита автостоянка, 2-3
ванни і 2-4 душові кабіни, 3 приміщення для прання одягу, автомийка
**** У доповнення до умов ІІІ категорії: усі наметові місця освітлені, є
кімната відпочинку, таксофон. Кількість ванних і душових кімнат більша з
розрахунку одна на до 10 осіб.
У Німеччині існують три напрями сертифікації у галузі сільського
туризму. За стандартом Асоціації сільського зеленого туризму агро
оселям присвоюється певна кількість зірок відповідно до рівня їх якості
(1-4 зірки для агроосель з кімнатами для туристів і 1-5 зірок для
агроосель з окремими будинками для туристів). Кількість зірок означає:
*

Агрооселя добре обладнана і чиста. Рівень комфорту
базовий. Кімнати мебльовані добре, хоча меблі можуть
бути не нові і не у відмінному стані.

**

Вищий рівень комфорту. Обладнання і меблі досить
високої якості. Хороша якість обслуговування і високий
рівень чистоти.

***

Досить високий рівень комфорту. Обладнання тільки
якісне і нове. Кімнати естетично обставлені та
прикрашені.

****

Дуже високий рівень комфорту. Обладнання і меблі
продумано підібрані, нові, кімнати прикрашені. Територія
навколо будинку і всі внутрішні приміщення також
доглянуті. Спеціальні послуги для гостей.

*****

Дуже високий рівень комфорту. Для гостей надається
багато спеціальних послуг. Відмінна чистота і технічне
оснащення. Будинок і територія довкола дуже дбайливо
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доглянуті.

Німецьке сільськогосподарське товариство має іншу систему
сертифікації. Агрооселі періодично обстежують незалежні експерти на
відповідність певним критеріям. Також Товариство проводить
сертифікацію сільськогосподарських підприємств, приватних пансіонів у
сільській місцевості та сільських готелів. В агрооселях обстежують:
загальне враження від зовнішнього вигляду, рівень послуг, безпека та
екологічні аспекти. Менеджмент оцінюють відповідно до європейських
норм (DIN EN 45011 і DIN EN 45031).
Екологічність умов та діяльність агрооселі оцінюють в рамках
спеціальної програми уряду, а також асоціації готелів. Агро оселям
надається знак екологічної якості, що базується на близько 100
критеріях, які відповідають принципам екологічного аудиту.
Сертифікація є добровільною для всіх агроосель і проводиться на
платній основі, але агрооселі зацікавлені у ній задля залучення більшої
кількості туристів і престижу.
У Білорусі садиби сертифікує Громадське об’єднання «Агроекотуризму». Садиби можуть бути від першого до четвертого класу:
Клас 1: скромна садиба з
кількість пропонованих послуг

і

малою

Клас 2: садиба з певним набором вигод і
послуг
Клас 3: комфортна садиба з великою
кількістю пропонованих послуг
Клас 4: садиба з підвищеним рівнем
комфорту і естетики з великою кількістю
пропонованих послуг

На
Інтернет-сторінці
http://holiday.by/village_country.asp
можна
переглянути каталог агроосель (сільських садиб) Білорусі із
зазначенням умов проживання та пропонованих послуг, а також

фотографіями. Тут же можна довідатися ціни на всі послуги і
забронювати місця.
В країнах Південної Європи є свої системи типізації і категоризації
агроосель.
В Іспанії існує поділ на такі три класи нічліжних закладів, розташованих у
сільській місцевості, які підлягають оподаткуванню як суб’єкти
агротуристичного підприємництва:
HR hotel rural - сільський готель
CA castillo - замок, історичне помістя
CR casa rural - сільський будинок

Ресурси тільки в Іспанії Turismo Rural https://www.turismorural.com / та
https://www.ecoturismo.com / - Можливості агротуризму та екотуризму по
всій Іспанії (з невеликою кількістю в інших місцях).
Асоціації сільського туризму Іспанії пропонують наступні основні типи
розміщення:
1. Розміщення на фермах і в садибах в одному будинку на одній
території з господарями, в окремих кімнатах, спеціально обладнаних
для прийому туристів. Спокій і невтручання в особисте життя туристів
гарантуються.
2. Розміщення в номерах сільських готелів, спеціально обладнаних для
прийому туристів.
3. Розміщення в історичних будинках (замках, палацах, монастирях),
розташованих у сільській місцевості або у невеликих містечках.
4. Оренда цілого будинку однією чи родиною групою туристів.
В Іспанії запроваджено норми, яких треба дуже точно дотримуватися,
щоб увійти в мережу агротуристичних об’єктів RAAR. Помешкання
різних категорій позначають з допомогою від однієї до трьох «оливок» та
літерними символами «U» - незалежні об’єкти і «H» - кімнати. Також
створено інвентаризаційний список необхідного обладнання. Адекватні
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для їх категорії вимоги загальні для всіх сільських господарств і
помешкань.
Існує також категоризація 750 сільських готелів за системою ―INNS
OF SPAIN‖, їм присвоюється від 1 до 4 тюльпанів. Частина цих сільських
готелів існує у відповідно переобладнаних монастирях, помістях,
історичних замках, андалуських постоялих дворах, чимало готелів
відкриті на Канарських і Балеарських островах. Орієнтована вартість
проживання в агротуристичному секторі Іспанії становить 25 –120 $ з
особи за добу.
4.2. Категоризація житла у сільському туризмі Польщі
Проживання є однією з головних складових агротуристичної пропозиції,
тому його стандарт відіграє величезну роль у загальному враженні про
якість перебування в квартирі. Підтриманню відповідного рівня послуг в
сільському туризмі та формуванню його позитивного візерунку на ринку
пропозицій служить система категоризації сільської нічліжної бази
(WBN). Ця система була створена і впроваджена в рамках програми
TOURIN II «Сільський туризм у сільській і залісненій місцевості». У 1996
році спілки створили Польську Федерацію Сільського Туризму «Гостинні
Господарства» http://pftw.pl/. Програма PHARE - TOURІN II забезпечила
Федерацію і спілки комп’ютерною технікою та системою категоризації
сільської нічліжної бази на основі систем і критеріїв, прийнятих в країнах
Європейського Союзу. Було підготовлено інспекторів, які проводять
категоризацію. На сьогодні до проведення категоризації уповноважено
77 інспекторів.
Категоризація є інструментом здійснення контролю за якістю пропозицій
агротуристичних господарств. Система категоризації є добровільною.
Категоризація охоплює розташовані у сільській місцевості об’єкти, які
законодавчо не підлягають обов’язковій категоризації. Категоризовані
об’єкти гарантують відповідно високу якість послуг й із задоволенням
відвідуються гостями, а також власник отримує право розмістити свою
пропозицію у рекламних матеріалах PFTW „GG‖ та право користуватися
знаком Федерації терміном на два роки. Свідоцтвом дійсної якості
сільських помешкань є сонечка. Максимально можна отримати ІІІ

категорію, тобто три сонечка. Категорія Standard (Стандарт) отримує
початковий знак без сонечка.
Виконання мінімальних законодавчих вимог (Мінімальні вимоги щодо
облаштування для інших об’єктів, де надають готельні послуги – Збірник
Законів № 66 п. Розпорядження Міністра Економіки від 13.06.2001).
Важливою складовою агротуристичного продукту є умови проживання. У
цій галузі важливим завдання стає дотримання умов класифікації і
категоризації нічліжної бази. Треба пам’ятати, що агро туристичні
об’єкти мусять виконувати законодавчі вимоги Закону про туристичні
послуги, тобто повинні бути внесені до переліку нічліжних об’єктів та
відповідати мінімальним законодавчим вимогам стандарту, які
включають:
- винаймання місць для встановлення наметів та автомобільних
причепів
–
повинен
бути
підготовлений пункт відбору води
для пиття, смітники для сміття і
побутових відходів, відповідно
облаштоване
та
ознаковане
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визначене місце виливання рідких
відходів. Територія повинна бути
вирівняна, суха і очищена від
предметів, які можуть становити
загрозу безпеці.
- винаймання місць в наметах, житлових причепах, туристичних
будиночках і тимчасових об’єктах – необхідно дотримуватись правил
загальної безпеки; доріжки до місць перебування і гігієнічно-санітарних
вузлів повинні бути освітлені, з твердим покриттям і впорядковані,
спальні приміщення обладнані ліжками для кожного гостя та полицями
для особистих речей.
- винаймання місць і надання послуг в постійних будинках – Обігрівання
з температурою мінімум 18ºC – всього об’єкту в жовтні-вересені, гості
повинні мати необмежений доступ до холодної і теплої води цілодобово,
причому кількість осіб на один гігієнічно-санітарний вузол не може
перевищувати 15, над умивальником повинно бути дзеркало,
освітлення, полиця, розетка. Потрібний також кошик для відходів та
дозатор рідкого мила і паперові рушники.

- винаймання нічліжних місць у спільних приміщеннях (залах) – це
спальні приміщення, в яких знаходиться більше ніж 4 нічліжних місця, з
доступом до душової і WC, обладнані: односпальними ліжками з
мінімальною спальною поверхнею 80 x 190 см (під час категоризації
інспектори вимірюють матрац, а не каркас ліжка), шафки з замком для
кожної особи. У кімнаті повинні також бути необхідні меблі: стіл, крісла,
вішалка для верхнього одягу та дзеркало, яке дає можливість побачити
щонайменше половину силуету.
- винаймання окремих гостинних кімнат – площа кімнати 1- і 2-місної
не може бути меншою ніж 6 м2, а для кожної наступної особи додатково
2 м2. Кімната повинна належно обігріватися (мінімальна температура
18ºC), достатньо освітлена і функціональна, чиста і комфортна. Кімната
повинна бути обладнана ліжком для кожного гостя (мінімум 80 x 190 см),
нічний столик біля кожного ліжка, стіл з кріслами, вішак для одягу та
полиця для особистих речей, а також смітник. На вікнах повинні бути
занавіски, які затемнюють, жалюзі або ролети, які не пропускають
світла.
Оточення об’єкту. Найкращі умови для заняття сільським
туризмом є на території з відкритою забудовою, віддаленою від інших
господарств. Відкрита територія створює більше почуття свободи. Це не
означає, що розташоване у загальній забудові господарство приречене
не невдачу. Однак треба пам’ятати про одну умову, якою є відповідно
велика озеленена територія для відпочинку навколо будинку (альтанки,
місця для вогнищ, квіти, городи, сади, газони тощо). На території,
призначеній для відпочинку, повинні знаходитися рекреаційні знаряддя
(можуть бути дуже простими, виконаними з дерева), це може бути,
наприклад, міні-площадка для дітей з пісочницею, качелею, гіркою,
мостиком, прості знаряддя для гімнастичних занять для дорослих.
Особливу увагу треба звернути на можливість зручного під’їзду до оселі.
Добрий під’їзд для гостей, то принаймні польова дорога з твердим
покриттям, що веде до господарства (очищена від снігу взимку) та
ознакування оселі на під’їздній дорозі та будинку або подвір’ї. Поблизу
господарства треба облаштувати місце для транспортних засобів гостей
(паркінг, гараж), розташований в місці, яке не використовується для
господарських робіт, і одночасно достатньо близько місця проживання.
Дуже важливим елементом облаштування оточення оселі є відповідне
зовнішнє освітлення – зараховується освітлення над головним входом
до будинку (тут треба пам’ятати також про дашок) та освітлення при

в’їздній брамі. Не треба забувати і про правила загальної безпеки в
оселі – неприпустимими є сходи без поруч та балкони без балюстрад. У
господаря повинна бути також домашня аптечка (в якій знаходяться ліки
і необхідні для надання першої допомоги засоби). Варто також виділити
аптечку виключно для гостей і поінформувати їх, де знаходяться ліки
(очевидно, що розташована вона повинна бути у недоступному для
дітей місці). Власник повинен мати страхування у галузі надання
туристичних послуг (страхування у сільському господарстві, яке мають
селяни, включає лише випадки, безпосередньо пов’язані із
сільськогосподарською діяльністю). Об’єкти, які надають нічліжні
послуги, мають дотримуватися всіх будівельних, санітарних,
протипожежних норм.
Гостинні кімнати – це приміщення, пристосоване і обладнане таким
чином, щоб могло виконувати роль спальні для максимум 4 осіб. У
рамках цієї форми виділяються 1-місні, 2-місні, 3-місні і 4-місні кімнати.
Гостинна
кімната
не
повинна
знаходитися в підвалі чи пивниці.
Мінімальна площа 1-місної кімнати 6
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м2, 2-місної - 10 м2, 3-місної - 14 м2,
тоді як 4-місної - 16 м2. Слід пам’ятати
про те, що площа кімнати під дахом
вимірюється
наступним
способом:
площа висотою до 1,4 м (вглиб даху)
не вважається житловою площею,
площа висотою від 1,4 м до 2,2 м вважається житловою на 50% і
дораховується до площі висотою 2,2 м, яка вважається 100% житловою.
Не можна також захаращувати площу кімнати, встановлюючи надмірну
кількість ліжок. У кімнаті повинні знаходитися необхідні меблі:
односпальні ліжка (зараховується 90 x 200 см) або /і двоспальні (140 x
200 см), кількість нічних тумбочок узгоджена з кількістю нічліжних місць,
стіл з кріслами, дзеркало, шафа для одягу, вішаки, доріжки або ковбики,
а також смітник.
При вищих категоріях як додаткове обладнання повинні бути: фотелі,
стояк для багажу або еквівалент, декоративні елементи (образи,
плафони, квіти), рушник для купання. Варто звернути увагу на постіль,
яка враховується агро туристичних квартирах. Крім того, що кількість

постільних комплектів має відповідати кількості нічліжних місць, ще й
має бути пошита з тканини, яка піддається пранню і прасуванню при
високій температурі. Гість мусить мати необмежений доступ до ванної
кімнати і туалету. Дуже важливим є підтримання чистоти, справної
вентиляції і обігрівання у ванних. Максимальна кількість осіб на один
вузол WHS складає:
при категорії Стандарт - 10 осіб;
одне сонечко – 8 осіб;
два сонечка – 6 осіб, причому 50% кімнат повинні мати власний WHS з
входом з кімнати;
три сонечка – 4 особи. 100% кімнат повинно мати власний WHS з
входом з кімнати.
З точки зору гігієни враховується монтування душових кабін замість
ванн. Інше обладнання WHS повинно включати: вішаки для рушників,
дзеркало з верхнім або бічним освітленням, полиця або шафка для
косметики, електрична розетка з кришкою, дозатор для рідкого мила і
паперові рушники, а також засоби для чищення і туалетний папір. В
душовій кабіні та у ванні повинно бути покриття проти послизання та
полички для мила. При вищих категоріях вимагаються також табурет та
поруччя біля WC, душу.
Засади подання об’єктів до категоризації. Категоризація є
добровільною і платною. Категоризація є обов’язковою для тих
господарів, які використовують можливість повернення частини
видатків, використаних для підготовки та модернізації вже існуючої
нічліжної бази або за господарювання території в рамках Галезувої
Операційної Програми. Величина оплати за інспекцію диференційована;
для осіб, які є членами спілок, що входять до Федерації це коштує 350
zł, тоді як всі інші власники сплачують 700 zł (до 5 кімнат або двох SJM)
+ 20 zł за кожну наступну кімнату чи один SJM. Ця оплата не підлягає
поверненню у випадку невідповідності об’єкта категоризацій ним
вимогам. З метою проведення категоризації власник повинен надіслати
заповнену заявку на проведення категоризації до офісу Польської
Федерації Сільського Туризму «Гостинні Господарства».

Господарства, які пройшли оцінку, передусім мають можливість
додаткової реклами в Польщі і за кордоном, ознакування своєї оселі
рекомендаційною таблицею з логотипом PFTW „GG‖, а рекомендації, які
дає Федерація, для багатьох гостей є гарантією якості оселі.

РОЗДІЛ 5. АГРОТУРИСТИЧНІ ІНІЦІАТИВИ У СВІТІ
5.1. Сучасний погляд на агротуризм
В останню чверть ХХ століття у світовій літературі з’явилось поняття
агротуризм (agrotоurism). Воно складається з двох частин агро і
туризм. Префікс агро походить від грецького терміну agros, що означає
рілля (земля), і agronomos, який означає управляючого ріллею (землею).
Натомість туризм – це форма відпочинку поза місцем проживання, яка
спричинена потребами пізнання, відпочинку і спорту. Суб’єкти, які
надають агротуристичні послуги, включають до поняття агротуризм різні
форми
готелярства
–
агроготелярство,
гастрономії
–
агрогастрономія, рекреації – агрорекреація, - відпочинку –
агровідпочинок, спорту – агроспорт, і. навіть, лікування і реабілітації – 100
100
агротерапія.
В основі ідеї агротуризму є переконання, що сільське (селянське)
господарство є головним суб’єктом надання туристичних послуг. Маючи
вільні засоби для роботи, приміщення чи дешевших тварин, воно може
завдяки агротуристичній діяльності збільшити свої прибутки.
Поняття «сільський туризм» не рівнозначне поняттю «агротуризм»,
однак вони дуже міцно пов’язані. Загалом, сільський туризм, крім показу
рослинної, тваринної і переробленої продукції, включає також і ті види
людської діяльності, які безпосередньо пов’язані з життям села, його
культурою, релігією, - всім тим, що розуміють під поняттям етнографія.
У Європі, де село виконує багато позасільськогосподарських функцій, є
істотна різниця між сільським туризмом і агротуризмом. На територіях,
де сільськогосподарське виробництво дуже розпорошене, де є сильна
сільська спільнота, більше застосовують поняття «сільський туризм»,
ніж «агротуризм». Однак, суть традиційної сільської спільноти зараз
витісняється, зростає роль міст, тому прогнозують, що у майбутньому
термін «агротуризм» будуть вживати частіше, ніж «сільський туризм».

На малюнку 5.1 представлено піраміду, яка відображає місце сільського
туризму і агротуризму стосовно масового і альтернативного туризму.
Чим вище у піраміді знаходиться даний вид туризму, тим вужчою є
сфера його значення.
Є три головні риси, які відрізняють агротуризм від сільського туризму:
- Першою відмінністю є можливість задоволення потреби людини,
пов’язаної з практичною участю у процесі догляду за тваринами
і їх розведення та житті селянської родини і сільської спільноти.
Турист має шанси не лише брати участь у тваринництві та
переробці його продуктів, але й брати участь в житті родинного
господарства.
- Другою характерною рисою агротуризму є можливість
задоволення потреби людини в участі у пов’язаних з
рільництвом
сільськогосподарських
роботах
чи
здобутті
етнографічних
знань.
Агротуризм дає можливість
ознайомитися
з
життям
сільського населення, його
культурою і звичаями.
- Третьою
відмінністю
агротуризму є можливість задоволення емоційних потреб, які
проявляються у бажанні безпосереднього контакту з домашніми
тваринами, продукцією рослинного і тваринного походження,
задоволення потреби пережити сільську ідилію, пов’язану з
атмосферою тиші, звуками чи навіть запахами села і
господарства. Агротуризм, позбавлений пізнавального елементу,
обмежує емоційні потреби людини, а орієнтований виключно на
відпочинок, рекреацію, приємне проведення часу – не дуже
відрізняється від сільського туризму.

Агротуризм

Сільський туризм

Туризм у сільській місцевості

Альтернативний
туризм

Масовий туризм

ТУРИЗМ
мал. 5.1. Місце агротуризму серед інших видів туризму
102
102

Агрогтуристичні пропозиції світу є дуже багатими. Сільські господарства,
підприємства з переробки, а також особи, які мешкають у сільській
місцевості проявляють надзвичайну кмітливість у отриманні додаткових
фінансових засобів від обслуговування туристів. Обслуговування
туристів, які приїжджають на вихідні і у відпустки, має велике значення
для сільських територій багатьох розвинених країн. У сільських
місцевостях Англії, Шотландії, Ольстеру та Ірландії всюди функціонує
система B&B. У Франції та Італії в агротуризмі використовують
концепцію PDO (Product of Designated Origin – продукт із зазначенням
місця походження або Protection of Designations of Origin – збереження
позначення місця походження). У США багато селян намагаються
збільшити свої прибутки за рахунок безпосереднього чи з
посередництвом товариств продажу своєї продукції та послуг, метою
яких є зростання ефективності агротуристичної діяльності.
Деякі
агротуристичні
господарства
Європейського
Союзу
використовують фонди допомоги цієї організації. Інші намагаються
отримати прибутки з кількох джерел. Наприклад, деякі господарства
отримують прибутки з чотирьох різних джерел: від агротуризму, від

безпосереднього продажу своєї продукції туристам, від екологічного
виробництва та з фонду Європейського Союзу для непривілейованих
територій (unfavoured area). У деяких країнах, наприклад, у Новій
Зеландії, агротуризм розвивається на ринкових засадах і часто
орієнтований передусім на іноземних туристів.

5.2. Приклади агротуристичних ініціатив у світі
У 1985 році за оцінками WTO визначено, що сільський
туризм займав 3% загального туристичного руху, а у 1989 році вже 15%
всього туристичного руху у світі. Зараз вважають, що його величина у
Європі складає 9%. Мешканці Західної Європи присвячують сільському
туризму 28% часу своїх відпусток і часто обирають його як проведення
вільного часу другий або третій раз протягом року. За посередніми
оцінками розмірів агротуристичної діяльності випливає, що у Німеччині,
Франції і Австрії ним займається кожен десятий селянин.

http://www2.unwto.org/
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Tourism_statistics_at_regional_level&oldid=
348322
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876

Зростання кількості агротуристичних господарств (таблиця 5.1) у 80-90-х
роках ХХ століття може вказувати на збільшення зацікавлення
відпочинком на селі зі сторони людей, які цю форму відпочинку
вважають дешевшою, але такою, що дає почуття безпеки і відпочинку у
родинному колі. Це мало б означати, що чим більше матеріальне
розшарування суспільства (стосовно заможності), тим більша тенденція
до використання агротуризму.
Таблиця 5.1
Кількість агротуристичних господарств у вибраних європейських країнах

у 80-90-х роках ХХ століття
Країни

Кількість агротуристичних господарств (у тис.)
80-ті роки ХХ століття

90-ті роки ХХ століття

Австрія

21,74

22,18

Данія

х

0,14

Фінляндія

1,31

2,03

Франція

24,04

32,05

Іспанія

5,54

6,92

Голландія

х

9,58

Ірландія

0,32

1,59

Німеччина

9,09

21,21

Швеція

17,74

17,76

Великобританія

19,48

36,53

Італія

х

49,77

Успішні приклади агротуристичних ініціатив можна віднайти у багатьох
країнах світу на різних континентах – Аргентині, Бельгії, Франції,
Нідерландах, Ірландії, Канаді, Німеччині, Новій Зеландії, Польщі, Росії,
Швейцарії, Уругваї, США, Великобританії, Італії та Занзібарі.
Відвідування агротуристичних господарств різних країн світу дозволить
не лише ознайомитися з різними формами агротуристичної діяльності,
але й оцінити агротуристичні шанси регіонів та економічну ефективність
окремих суб’єктів, які надають агротуристичні послуги. На початку
агротуристичні послуги були нечисленними (вихідні в сідлі, проживання
над озерами і ріками чи в гірських місцевостях), але з часом спектр цих
послуг дуже розширився.
Типове селянське господарство. Багато спеціалістів з сільського
господарства
(рільники
чи
інші
працівники,
пов’язані
із
сільськогосподарським сектором), а також звичайних туристів, охоче
відвідують типові сільські господарства. Метою відвідування є
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ознайомлення з новими технологіями виробництва чи порівняння
власних господарств з господарствами селян в інших країнах. У
принципі кожне виробниче господарство може бути об’єктом відвідин.
Візит у виробниче господарство має певні ризики для приймаючого,
пов’язані зокрема з можливістю перенесення хвороб. Однак прикордонні
і ветеринарні служби дбають про те, щоб обмежити ці ризики. Селяни,
які дозволяють відвідувати свої господарства, пишаються, що обрали
власне їх господарство. Також вони очікують на відзиви відвідувачів про
рівень їхнього господарювання. Тому відвідування звичайних
виробничих селянських господарств корисне як для приймаючого
селянина, так і для відвідувачів. При відвідуванні власне таких
«господарських» відвідин реалізується ідея агротуризму. Однак,
кількість такого типу відвідин є відносно невеликою і не є головним
напрямом агротуризму.
Подаємо два приклади господарств, які займаються виробництвом
молока і є доступними для відвідувачів. Обидва господарства
знаходяться у Новій Зеландії: перше – господарство родини Кеннеді з
Північного Острова, а друге – господарство голландського іммігранта з
Південного Острова. Такі сільські господарства, які часом приймають
гостей, можна знайти у кожному кутку світу.
Молочне господарство на Північному Острові. Нова Зеландія належить
до світових лідерів виробників молока. Виробництво спрямоване на
мінімалізацію затрат. Тому система виробництва тут відмінна від
європейської. Пасовища – основа добробуту селян – використовують
дуже раціонально. Перетинаючи Нову Зеландію можна побачити великі
території пасовищ, розбитих на ділянки, на яких взагалі не видно
худоби, і поодинокі ділянки, де випасають великі стада. Господарство
Кеннеді, розташоване на південь від Окленду, вигодовує 1200 корів.
Тварини цілорічно утримують під відкритим небом. Єдиною
господарською будівлею є доярня. Господарство має сучасну
каруселеву доярню, а процес доїння можна спостерігати з галереї при
ній. Цікавою для туристів картиною є черга корів, які йдуть на доїння,
або повертаються з нього. Час відвідування такого господарства для
неспеціалістів не повинен перевищувати 30-45 хвилин. Спеціалісти
можуть провести там 3-4 години, призначені головним чином для обміну
досвідом.

Молочне господарство на Південному Острові. Як і попереднє, воно не є
агротуристичним господарством, Однак, це цікавий випадок, який можна
обговорювати з селянами багатьох країн, де існує небажання продавати
землю
іноземцям.
Іммігрант
з
Голландії
купив
землі
несільськогосподарського призначення, які протягом восьми років
перетворив на чудове молочне господарство. Всю територію він
розділив на ділянки, межі яких обсадив деревами або обгородив сіткою.
Збудував приміщення для доїння, будинок для доярів та зрошувальну
систему. З глибини 150 м качає воду для зрошування. Крім того, що
регіон характеризується випаданням інтенсивних дощів, селянин
постійно зрошує землю. Це дозволяє досягти великого приросту зеленої
маси. Корови утримуються під відкритим небом. Господар запровадив
сезонну продукцію. Всі корови отелюються у вересні протягом двох
тижнів, після чого настає 10-місячний період виробництва молока. Ця
система синхронізована з динамікою росту трави. Протягом двох
зимових місяців (липень і серпень) корів взагалі не доять. Відвідувачів
тут дивує строгий виробничий режим, відвага інвестування у
несільськогосподарські землі, іригаційна система, яка може видаватися
нераціональною з огляду на велику кількість опадів, і, нарешті, 106
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досконала «архітектура» ділянок для випасання худоби.
Великі ферми. Найбільша у світі ферма Ранчо Кінга (Kings Ranch) у
Техасі (США) відкрита для відвідування і пропонує гостям багату
туристичну програму. Ранчо Кінга
заснував у 1853 році капітан
Ричард Кінг, втілюючи свою мрію
про велику ферму. Вона стала
прикладом
справжнього
фермерського
господарства.
Сьогодні її презентують як місце
зародження
американського
ранчового промислу. Ранчо Кінга
відіграє значну роль як лідер
світового сільськогосподарського бізнесу. Це багатоярусна інтегрована
фірма, починаючи від вигодовування і продажу худоби і аж до
споживчих цілей (виготовлення і пакування м’ясних продуктів).
Діяльність господарства відбувається на площі 825 тис. акрів (1 акр =
0,42 га).

Крім господарської ранчо проводить і агротуристичну діяльність.
Створено спеціальний центр для відвідувачів, який пропонує
різноманітні атракції, наприклад, сільські прогулянки з провідником,
зустрічі з природою. Додатковим джерелом прибутку є магазин і музей, в
якому знаходиться колекція сідел зі всього світу та пістолетів, якими
користувалися ковбої за весь час існування ранчо, копії історичних
прапорів Техасу, історичні вози підкорювачів Дикого Заходу, машини
для відбору вина тощо.
Цей приклад показує, що поєднати виробничу і агротуристичну
діяльність у великих масштабах не лише можливо, а й економічно
вигідно.
Агротуристичні ферми для дітей. Малі діти потребують безпосереднього
контакту з тваринами. Тварини задовольняють багато їхніх емоційних
потреб. Контакт дітей з тваринами має бути контрольованим. З одного
боку, діти дуже бояться великих і дорослих тварин, з другого – можуть
безпечно поводитися з малими тваринами. Діти повинні контактувати зі
здоровими тваринами, від яких не заразяться хворобами тварин.
Прикладами агротуристичних ферм для дітей є ферми Пеннівелл
(Pennywell Farm) у Великобританії, Козячий Двір (Kozi Dwór) на півночі
Польщі та Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park) у Новій
Зеландії. Кожне з цих господарств орієнтоване на один і той самий
сектор клієнтів – діти з батьками. Лише Козячий Двір пропонує
багатоденне перебування на території ферми, інші - лише кількагодинне
перебування та території господарства.
Ферма Пеннівелл (Pennywell Farm). «Всі дороги ведуть у Пеннівелл» написано у рекламі господарства, яке розташоване між місцевостями
Екстер і Плімут і є незвичайною атракцією графства Девон. Ферма
рекламується також як «твоє улюблене господарство – атракцій не в
будь-яку погоду», а власник при вході додає: «Купую ваші турботи, а
продаю радість». Туди можна доїхати автомобілем (паркінг на
кількадесят автомобілів) чи автобусом (спеціальні знижки для дітей).
Гості, які піклуються про навколишнє середовище і приїжджають,
наприклад, велосипедом, отримують спеціальні знижки. Господарство
запрошує бажаючих сім днів на тиждень з березня до жовтня, а взимку –
щовихідних, під час шкільних канікул і Різдвяних свят. Пропозиція ферми
не обмежується лише огляданням життя на ній і зустрічами з тваринами,

а включає багато інших атракцій: пікніки, освітні стежки, долання
перешкод, дитячі театри, катання на поні, ігри і забави, практичні
заняття та багато інших, пристосованих до віку і зацікавлень дітей.
Все господарство розташоване у дуже мальовничій місцевості з
різноманітним ландшафтом і займає 45 акрів (18 га), на яких
перебувають близько 400 тварин. Власник розпочинав свою діяльність із
позичених 60 тис. фунтів. На початку ферму щорічно відвідувало
близько 13,5 тис. осіб. У 1998 році їх вже було 50 тис. осіб, а
господарство було визнано найкращою атракцією регіону на всі пори
року. Коже турист залишає тут свої гроші купуючи білети, сувеніри чи
дрібне харчування. На місці є кав’ярня, магазин з сувенірами і їжею для
тварин.
У господарстві працює кілька людей, в основному жінки, які виконують
роботу як з обслуговування тварин, так і з обслуговування гостей чи на
кухні. Всі сповнені ентузіазму і справді закохані у свою справу. «Якщо не
любиш своєї роботи, то краще її не роби» - це життєвий девіз власника
господарства. Своїми конкурентами він вважає всіх, на кого люди
витрачають свій час. Сповнені новими ідеями, працівники з року в рік 108
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покращують і вдосконалюють свою діяльність, приваблюючи щоразу
більше гостей. Найбільшою їх проблемою є забезпечення напливу
туристів. Попри те, що регіон є малонаселеним, завдяки відповідній
рекламі і надзвичайній привабливості місця, господарство має успіх і
приваблює людей навіть з віддалених закутків Великобританії.
Агротуристичне господарство Козячий Двір (Kozi Dwór). Близько 20
кілометрів на захід від Ольштина, у місцевості Гетшвард розташоване
господарство Козячий Двір. Саме розташування цього господарства
неподалік транзитної дороги через відомий пілігримницький центр
Матері Божої, який відвідують численні пілігрими, гарантує постійний
наплив туристів. Агротуристичне господарство створене на місці
давнього господарства, яке спеціалізувалося на відгодівлі свиней.
Козячий Двір орієнтований передусім на обслуговування батьків з
дітьми, чи на родини, які хочуть провести тут кількатижневу відпустку.
Під час організації проведення часу для дітей їх батьки можуть трохи
відпочити. Господарство вже має велику групу клієнтів, які щороку
приїжджають в один і той же час. На території господарства знаходиться
вітряк, став з човном, невеликий зоопарк з малими тваринами; а

головною атракцією безперечно є кози. Для дітей підготовлено різні
атракції, пов’язані з доглядом тварин. Крім того, великою атракцією є
спільні для всіх гостей трапези і проведення вільного часу.
Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park). Функціонування
зоологічного господарства можна прослідкувати на прикладі парку
тварин на Північному Острові у Новій Зеландії біля Туранги, який
називається Парк Тварин Маршала (Marshalls Animal Park). Деякі
господарства з відгодівлі тварин відступають від спеціалізації
виробництва і перекваліфіковуються у приватні зоологічні господарства,
де туристам пропонують різні розваги. Парк Тварин Маршала є
прикладом господарства, яке відійшло від вівчарства, переробило
територію на парк тварин, яких можуть оглядати туристи. Власники не
зосереджувалися на розміщенні великої кількості видів тварин на
відносно малій (близько 30 га)
площі. Їх ціллю є забезпечення
максимального контакту туристів
з тваринами. На деякі пасовища
туристи
можуть
входити
безперешкодно, натомість, на
пасовища
з
небезпечними
тваринами (наприклад, яками)
вхід заборонено. У цьому парку
розводять кіз, овець, різні види
худоби, екзотичні види свиней, яків, різні види домашньої птиці тощо.
Туристи можуть відвідувати парк пішки чи об’їжджати його.
Крім споглядання і контакту з тваринами туристам пропонують
можливість організації пікніків, забав на відкритому повітрі, годівлю
тварин, їзду на поні, риболовлю та багато інших занять. Надходження
господарство отримує від продажу квитків за вхід, із закупівлі туристами
корму для тварин та організації пікніків і забав. Щоб прибуток з 1 га
тваринного господарства дорівнював прибутку з 1 га вирощеної
пшениці, його має відвідати близько 200 туристів, а у випадку
господарства з молочним виробництвом – близько 350 туристів щорічно.
Агротуристичні господарства з відгодівлею диких тварин. Подорожуючи
сільським місцевостями, маємо можливість відвідати господарства, які
відгодовують диких тварин. У світі в господарських цілях відгодовують

багато видів неодомашнених тварин, серед яких страуси, олені,
крокодили, змії тощо. Не всі господарства відкриті для бажаючих. У
Польщі дуже цікавими і найвідомішими є два господарства з відгодівлею
диких тварин «на волі»: з відгодівлі польського коника у Попільні, що
належить Польській Академії Наук, та з відгодівлі зубра у Біловезькому
Національному Парку. В Іспанії і Франції відгодовують биків для кориди.
Селяни у багатьох країнах організовують спеціальні комерційні парки, де
відгодівля диких тварин є агротуристичною атракцією. Далі подано
описи Сафарі-Парку в Сичові, відгодівлю биків для кориди, оленячу
ферму в агротуристичному господарстві Deep Pine Lodge поблизу
Роторуа у Новій Зеландії.
Сафарі-Парк в Сичові – це велика 120-гектарний обгороджена
територія, де дикі тварини (кабани, олені, зубри, сарни, лосі) можна
побачити з вікон автомобілів. Постає питання: чим відрізняється парк
типу «сафарі» від звичайного зоопарку? Передусім тим, що відвідують
його на автомобілі. Тварини там перебувають «на волі», але охоче
підходять до автомобілів. Вся територія розділена на сектори. В
кожному з них знаходяться тварини з різних континентів. Після
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завершення екскурсії автомобіль залишають на паркінг і переходять на 110
територію іншої частини парку, де можна купити корм і нагодувати
малих тварин, які вільно бігають у загороді. Можна смачно пообідати у
місцевому ресторані, а для дітей діє ігровий майданчик.
Відгодівля биків для кориди. На півдні Франції, так як і в Іспанії,
організовують кориду. Бій людини з биком викликає багато емоцій. Є її
запеклі прихильники і противники. У Франції корида відбувається у
кількох місцях, серед яких і Колізей в Німесі. Відгодівля биків є
прибутковою справою для селян на півдні Франції, а також видовищем
для туристів. Щоб відвідати господарство, яке займається відгодівлею
биків для кориди, треба заплатити за вхід. Бики для боїв частину часу
вирощують у господарствах в дельті Родану, а частину, зокрема
осінньо-зимовий період, вони проводять у Центральному Масиві, де
вони мають багато місця і паші, дозрівають і міцніють. У весняний період
їх знову перевозять у господарства в дельті Родану. Територія
господарств захищена двома сітками під електричною напругою, щоб ці
небезпечні тварини не кидалися на інших тварин.

Оленяча ферма Deep Pine Lodge. Оленячі ферми є характерними для
Нової Зеландії. Оленів відгодовують заради м’яса, яке експортують
головно до Німеччини. Роги мелють і продають у країни Східної Азії як
афродизіак. Відгодовувати оленів у Нові Зеландії почали у 70- роках ХХ
століття. Відловлювали диких оленів у лісах і перевозили на ферми для
відгодівлі. У Новій Зеландії відгодовуванням охоплено 1,8 млн. оленів.
Загалом оленячі ферми не орієнтовані на агротуризм. Господарство
Deep Pine Lodge поблизу Роторуа поєднує агротуристичну діяльність
типу farm stay з відгодівлею оленів та лісництвом. Відвідувачі
господарства звертають увагу на високі огорожі. Нижчі загорожі є
неможливими, бо олені з легкістю можуть їх перескочити. Олені дуже
полохливі і треба вважати, щоб налякане стадо не затоптало туристів. У
програмі перебування на фермі є 2-3 годинні спостерігання за
тваринами та ознайомлення з продукцією з дерева.
Господарства садівничі, городні та овочівничі. Здавна великою
популярністю серед мешканців міст користуються ботанічні сади і
оранжереї. Як у великому Парижі, так у відносно малому Гамільтоні
створено ботанічні сади і збудовано оранжереї, щоб задовольнити
цікавість людей, які хотіли побачити екзотичні види рослин. З часом
вони перетворювалися у парки і сади як у малих, бідних і забутих
місцевостях, так і столицях держав. Крім того, закладали фруктові сади,
використовуючи природне бажання міських людей пізнавати процес
виробництва, а також участі у зборі фруктів.
Започаткування сільського туризму з використанням городів і садів є
одним
із
шляхів
оживлення
сільських
місцевостей
і
їх
багатофункціонального загосподарювання. Найістотнішу роль у такому
виді підприємництва відіграють креатині люди – їх ідейність,
компетентність і вміння. Вони створюють конкретні сміливі проекти, які
використовуються потім у туризмі, і одночасно забезпечують роботою
себе й інших.
Господарства для відпочинку і проживання. Господарство для відпустки
(vacation farm) – це одна з найстарших форм агротуристичної діяльності.
У Польщі, Україні та інших європейських країнах вона була популярною
перед І світовою війною. Були відомі літниськові села, до яких
приїжджали літники з міст на відпочинок. У 70- рокках минулого століття,
коли виявилося, що Фонд Відпочинку Працівників (Fundusz Wczasow

Pracowniczych – FWP) не в стані обслужити всіх бажаючих відпочити,
почали пропагувати «відпочинок під грушею». Зараз такий відпочинок на
селі відрізняється від тогочасного. Селяни пропонують туристам
проживання, інколи харчування. Натомість турист сам організовує собі
проведення вільного часу. Тому у Польщі більшість господарств, які
надають агротуристичні послуги, можна назвати відпочинковими.
Головною їх рисою є те, що відпочинкові послуги надаються лише кілька
місяців на рік, а в інший час вони є звичайними селянськими
господарствами. Однак щоразу літникам пропонують більший спектр
послуг.
Коротке 2-3-денне перебування у селянських господарствах (farm stay)
поширені у багатьох країнах Європи, Америки і Азії. Туристи орендують
автомобілі і завдяки їхньому добираються до найдальших закутків. Для
нічлігу часто обирають агротуристичні господарства, які дуже
відрізняються між собою.
Агротуристичні
господарства,
діяльність
яких ґрунтуються
на
виробництві сирів. Сир є одним із
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найбільш вдячних продуктів сільського
господарства, який чудово підходить
до агротуристичної діяльності. У світі
існує багата гама сирів, лише у
Франції їх кількість сягає 1000 видів. Найчастіше селяни очікують
зацікавлення туристів специфічним сиром, його виробництвом, а потім
закупівлею. Як спеціальні продукти, пропонують козячі, овечі і буйволячі
сири. Як агротуристичний продукт сири добре поєднуються з іншими
продуктами, особливо з вином. Такі агротуристичні господарства є у
Великобританії, Швейцарії, Німеччині, Італії, Франції та деяких інших
країнах. Всі господарства мають різну організацію, але розташовані
переважно у гірських регіонах. Виробництво сиру поєднують також з
діяльністю ресторану чи магазину, де головним товаром є сир.
Зазвичай господарства пропонують сири, очікуючи на туристів, які
перебувають тут не дуже довго – щонайбільше 2-3- години.
Агротуристична програма є типовою: ознайомлення з процесом
виробництва, дегустація і закупівля сиру. Селяни також можуть
очікувати харчування туристів у ресторані при господарстві. Додатковою

атракцією в сироварні можуть бути декорації, які ілюструють ті
фрагменти виробництва сиру, які відвідувачі не можуть побачити
безпосередньо. Господарства і підприємства, орієнтовані на агротуризм,
організовують короткі вистави з барвистими оповідями і навіть музичним
супроводом.
Агротуристичні ресторани. Ресторани стали невід’ємним елементом
сучасного агротуризму. Агротуристичні ресторани відрізняються від
традиційних тим, що власником є селянин, який пропонує місцеві
страви, що часто готують з продуктів, вироблених у власному
господарстві. Агротуристичні ресторани можуть також пропонувати
продукти місцевих фірм сільськогосподарського виробництва. Буває і
так, що ресторани у містах вдаються до використання сільських мотивів
і також пропонують традиційні для регіону страви.
Сільський псевдоскансен при придорожньому ресторані. На дорозі з
Коронова до Бидгощі є місцевість Пристанок. Селянин відвів частину
території господарства під гастрономічну діяльність, а також виділив
місце для стародавніх сільськогосподарських знарядь і механізмів.
Метою псевдоскансену є заохотити подорожуючих зупинитися у цьому
гастрономічному пункті. Водії обирають це місце для відпочинку, тому
що воно є цікавішим за інші. Демонстрація сільськогосподарського
знаряддя фактично не є агротуристичною діяльністю, але безперечно
слугує елементом приваблення туристів.
Господарство Содас (Sodas). Прикладом використання традицій,
пов’язаних з литовською меншиною у Польщі, для агротуристичних
цілей є господарство Содас, яке знаходиться у Тракішках на території
Сейненського повіту. У цьому повіті проживає велика група людей, які
відносять себе до литовської національної меншини. Господарство
Содас площею 11 га, яке розташоване на етнічно литовській території,
займалося вирощуванням зернових і відгодівлею худоби. Однак
отриманих прибутків не вистарчало. Власник вирішив перейти на
агротуристичну діяльність і підпорядкувати для цього все господарство.
Рисою, яка вирізняє це господарство серед інших, є власне
«литовскість». Господарство відкрило у Пуньску ресторан «Содас» з
литовськими національнии стравами, такими як чинахи, картопляна
кишка, литовські бліни, кібіни з червоним борщем та багато інших. У

ресторані також можна придбати традиційну литовську випічку.
Планують запровадити також продаж традиційних литовських виробів.
Крім того, саме господарство перекваліфікувалося в агротуристичний
осередок для родин, які хочуть провести вільний час у литовському
стилі.
Содас отримує прибутки з таких джерел як: ресторан з
литовським меню, продаж регіональних литовських продуктів і прийом
агротуристів. Економічна ефективність підсилюється ще й тим, що
ресторан працює на власних продуктах господарства.
Терапія в агротуризмі. Сільськогосподарська діяльність надає продукти і
послуги, які використовують у лікуванні і реабілітації людей. Ці процеси
– організовані доступними селянству засобами – щоразу частіше
включають до агротуристичної діяльності. Наприклад, кумисотерапія
може стати одним із рушіїв розвитку агротуризму в Башкирії. На
території цієї країни є понад десять санаторіїв, де кумис використовують
у лікуванні. Кумис – це продукт, який виготовляють з кобилячого молока.
Він є національним напоєм багатьох народів Середньої Азії. У
безмежних степах цього регіону світу давні мешканці тамували ним
спрагу під час гарячого літа. Кумис відомий принаймні з 500 року н.е. 114
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Про нього згадував ще Геродот. Кобиляче молоко піддають подвійній
ферментації: молочній і алкогольній. Щоб отримати куми, треба
повільно і довго (протягом кількох годин) мішати молоко з відповідними
культурами бактерій. Потім молоко дозріває протягом 3-21 днів. Кумис
непридатний для тривалого транспортування – від має такі властивості,
що може розірвати пляшки, в яких його транспортують. Кумис має
приємний смак, але ним можна навіть напитися до алкогольного
сп’яніння. Йому приписують багато лікувальних властивостей:
придатний для лікування хвороб легенів, рухового апарату та неврозів.
Загальноприйнятими формами є:
Великі ферми;
Будинок - ферми для дітей;
Агротуризм - ферми з відгодівлею диких тварин;
Садиби садівників і вегетаріанців;
Засоби для відпочинку та проживання;

Підприємства агротуризму, діяльність яких базується на виробництві
сирів;
Агро туристичні ресторани;
Терапія в агротуризмі.

Сільськогосподарська діяльність, також надає продукти та послуги, які
використовуються у лікуванні та реабілітації людей.

Суб'єкти туристичної діяльності у сфері сільського та сільського
зеленого туризму зобов'язані:
• з урахуванням місцевих особливостей, наявної флори і фауни, а також
характеру поведінки туристів,
інформування
про
можливі
джерела небезпеки під час
подорожі, відпочинку, ночівлі,
споживання їжі;
•
здійснювати
контроль
за
підготовкою
мандрівників
до
поїздок, переходів, змагань, інших
заходів;
• інформувати гостей про можливі джерела небезпеки, що знаходяться
на території підприємства або поблизу;
• ознайомити туристів з місцем розташування засобів долікарської
допомоги, засобами зв'язку для виклику екстрених служб і
розташуванням цих послуг в селі;
• ознайомити туристів з правилами пожежної безпеки, з інструментами
для боротьби з вогнем та їх розташуванням;
• реалізувати інші необхідні заходи безпеки для туристів;
• не допускати травм (особливо дітей) в агро-житловому районі.
• забезпечити особисту безпеку туристів та зберегти їхню власність;

• здійснювати діяльність відповідно до вимог екологічної безпеки, інших
екологічних стандартів та лімітів на використання природних ресурсів;
• збереження довкілля;
• мати повністю обладнану аптечку для надання першої допомоги та
систематично поповнювати набір лікарських засобів;
• забезпечення пожежної безпеки;
• надавати туристам засоби особистої гігієни.

Важливим фундаментом для організації сільського туризму є особисті
якості
господаря садиби. Власник повинен запропонувати гостям
різноманітні можливості для дозвілля, використовуючи екологічні
ресурси, наявний інвентар, місцеві свята, а також пропозиції інших
послуг.
Власники агрохолдингів сільського туризму повинні активізувати свою
діяльність, зосереджуючись на клієнтах, зацікавлених у екологічному та
соціальному туризмі.
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Власники сільськогосподарських будинків повинні надати своїм клієнтам
можливість познайомитися з місцевою культурою. Серед потенційних
можливостей, включають народні ремесла, традиційні страви, розваги,
екскурсії, сільські тури, інформацію про сільську місцевість та інші види
туристичних продуктів, що стосуються села.

Вимагається:
● надавати гостям чисті, зручні та комфортні високоякісні номери та
послуги;
● постійно шукати безпеку гостей та їхнього майна;
● обладнати приміщення для гостей закриттям ключем або гачком;
● обладнати двері для ванної та туалету, які надійно закриті;
● приготувати високоякісну їжу, забезпечити комфорт;
● забезпечити комфортне проживання;

● обладнати загальні приміщення (туалети, ванні кімнати, їдальні та
вітальні) відповідно до кількості та потреб гостей;
● якнайшвидше задовольнити потреби гостей.

Як стати гостинними господарями?
Гостинність полягає не тільки в забезпеченні просторих і добре
обставлених приміщень для використання, наявності зручних ліжок,
відповідних зручностей, різноманітної і смачної їжі; це можливість
знайти спільну мову з гостями, позитивне ставлення до них, турбота про
їхнє благополуччя і зручність перебування у вашій садибі. Створення
гостинного агро-садиби вимагатиме від вас великих зусиль. Ви і тільки
ви можете створити в ньому сприятливу атмосферу. Це залежить від
вас, щоб забезпечити гостям приємний відпочинок і спокій.

Вам потрібно піклуватися про такі запитання:
1. Наскільки все зручно для ваших гостей?
2. Чи отримують вони всього достатньо?
3. Чого їм не вистачає?
4. Що заважає їм? Чи їм це цікаво? Чи не забагато метушні?
5. Хто ви для гостей - яскрава особистість, ерудований співрозмовник,
ініціатор відпочинку та розваг? Спокійний і розумний або, навпаки,
дратівливий і вибуховий?
6. Чи гості вільно спілкуються з вами, мають веселий та значущий час?
7. Чи дійсно вам вдалося змусити гостей відчути себе як вдома?
8. Чи ви з нетерпінням чекаєте їхнього від'їзду?

Успіх в наданні послуг відпочиваючим може принести тільки пропозиція
продукту найвищої якості. Ваші гості нададуть вам остаточний рейтинг.
Набагато легше залучати клієнтів, якщо їх попередники були задоволені
послугою, відпочинком, харчуванням тощо.

Ви повинні мати достатньо часу, щоби забезпечити кожному гостю
хороший сервіс.
Як правило, людські стосунки створюються легко, якщо творити їх із
справжнім інтересом і турботою.
Перше враження дуже важливе; і вам не вдасться сторити його другий
раз. Перші чотири хвилини зустрічі вирішують, як інші люди сприймуть
вас. Все, що відбувається в взаємодії між людьми в перші хвилини,
завжди важливо. Ви не повинні робити зустріч занадто формальною. Це
пригнічує її.

Гості платять не тільки за проживання, але й за позитивні емоції.
На практиці завжди є моменти, коли, з тієї чи іншої причини, ви не
зможете
реалізувати
все
заплановане.
У цьому випадку виконайте такі дії:
● Повідомте своїх гостей, що може
виникнути затримка у вирішенні
певного питання;
● Поясніть, чому це відбувається;
● Спробуйте розважати гостей, поки
проблема не буде вирішена.

Гості можуть претендувати на:
● приміщення для гігієни та комфортного душу;
● затишний будинок і доглянутий сад;
● зручні низькі сходи;
● зручні ліжка, крісла, дивани, крісла та лавки;
● близькість до медичних установ;
● кулінарні запити (наприклад, дієта).

118
118

Основні принципи гостинності:
• щирі та теплі привітання гостей;
• передбачення та виконання побажань гостей, постійна увага до їх
потреб;
• взаємна підтримка і повага між господарями;
• тепле прощання з гостями;
• постійне вдосконалення послуг.

Основні правила обслуговування:
• посмішка - візитна картка власників;
• при зустрічі з гостем, привітатися, спробувати назвати його по
імені;
• не допускати фамільярності, не турбувати гостей;
• одяг повинен бути чистим і охайним, а макіяж - помірним;
• зберігати конфіденційність будь-якої особистої інформації про
гостей;
• точно виконувати обіцянки і побажання;
• слухати скарги спокійно, докладати всіх зусиль, щоб задовольнити
скарги, переконатися, що гість задоволений;
• попередити про існуючі небезпеки, щоб підготувати гостей до
аварійного поведінки;
• особливо відзначати постійних гостей.

Нарешті, проаналізуйте:
• Ви посміхаєтеся з ранку до вечора?
• Чи можете ви уважно слухати інших?
• Чи можете ви розраховувати на допомогу родичів або друзів?
• Чи маєте досвід у наданні таких послуг?

Якщо ви схильні до позитивних відповідей, то у вас є якості, необхідні
для розгортання такого бізнесу. Ви можете почати надавати
послуги в сфері сільського зеленого туризму і використовувати його
для особистого фермерського господарства.

Поради від успішних організаторів відпочинку на селі
1. Не очікуйте високих прибутків у перший рік своєї діяльності.
Потрібні щонайменше 2-3 роки роботи та позитивні відгуки гостей,
щоб Ваше господарство досягло відповідного результату.
2. Стартові умови мають у сільському туризмі велике значення.
Володіючи
вільними
умебльованими
приміщеннями,
можна
одразу
ж
приймати
гостей. В іншій ситуації необхідно
створити
приміщення
для
прийому гостей.
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В останньому випадку треба
складати так званий бізнес-план,
так як у фінансовій установі, без
представлення бізнес-плану, не відбудеться навіть вступна розмова.
3. Необхідно детально розрахувати кошти на витрати для:
• будівельних матеріалів;
• транспорту;
• оплату робочої сили найманих працівників;
• благоустрою (підведення газу, води, каналізації, електропостачання
тощо);
• облаштування об’єкту (меблі, побутові прилади тощо). Необхідно
скласти калькуляцію поточних витрат, пов’язаних з використанням
приміщень гостями.
Найважливіші позиції такі: обігрів, світло, газ, вода; прання; придбання
миючих засобів; поточний ремонт; амортизація інвентаря;

страхування; витрати на рекламу; оплата за телефон, транспорт;
вивезення сміття, чищення септиків; оплати інших матеріалів та
послуг.
4. Оберіть одну або декілька особливих послуг, які зможете надавати
і дбайте, щоб кожна з них була представлена на належному рівні.
Знайдіть «родзинку» Вашої оселі.
5. Працюйте в команді – залучайте сусідів та об’єднуйтесь в осередки
або кластери сільського туризму.
6. Збирайте інформацію і розширюйте світогляд, читайте фахові
журнали і статті.
7. Прислуховуйтесь до відгуків
сприймайте як добру підказку.

і

зауважень

гостей,

критику

Якщо Ви вважаєте, що це для Вас, не упустіть шанс довести,
що здатні бути успішним у цьому бізнесі.

РОЗДІЛ 6
«ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»?
Отже, давайте спробуємо систематично відповісти на
наступні питання:

КРОК 1. ФОРМУВАННЯ РІШЕННЯ СТВОРТИ ВЛАСНИЙ БІЗНЕС
У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ (АГРОТУРИЗМУ)
Бажання започаткувати власний агротуристичний бізнес може з’явитися
з різних причин. Наприклад, потреба одер-жання додаткових доходів
(які не є можливими в традиційній аграрній діяльності), бажання змінити
місце чи стиль життя тощо. Незалежно від причин, прийняття
(формування) рішення
– це завжди процес, який починається з констатації виникнення
проблемної ситуації (потреби змін), а завершується вибором рішення.
Необхідною складовою цього процесу є інформація. Про що ж йдеться?

1.1. Сільський туризм (агротуризм) як вид позааграрного
виробництва та додаткове джерело доходу в сільській місцевості
Сільський туризм – це форма рекреації, якою займаються у сільській
місцевості та яка охоплює різноманітні форми відпочинкової активності,
пов’язані з природою, мандрівками, оздоровленням, краєзнавчим чи
етнографічним туризмом. Окрім того, він пристосований до сільських
умов, що означає невеликі масштаби. До невід’ємних факторів
відпочинку на селі, які активно шукають мешканці міст, належать спокій,
тиша та розслаблення у здоровому оточенні природних багатств.
Об’єкти продажу сільського туризму – це світ природи, сільська
культура, аграрні господарства.
Однією з форм сільського туризму є агротуризм, тобто чітко визначене
місце перебування гостей в аграрному (фермерському) господарстві.
Це форма відпочинку, яка відбувається сільській місцевості, де
здійснюється сільськогосподарська діяльність. Агротуризм бере за
основу базу місць для ночівлі та відпочинкові заходи, пов’язані із
сільським господарством та його оточенням. Позитивна риса 122
122
агротуризму – це безпосередній контакт з усіма цінностями, які несе в
собі сільське середовище, завдяки:
•
розміщенню в господарстві;
•
участі в житті господарів;
•
знайомству з околицями;
•
тимчасовій відмові від деяких форм звичного життя та його
зручностей;
•
фізичній активності.
Агротуризм – це важливий елемент розвитку як села, так і конкретного
фермерського господарства. Він виконує важливі функції, які можна
представити як:
o
отримання додаткових джерел доходу для аграріїв (частину цих
доходів можна призначити на ремонт чи будівництво нових об’єктів);
o
отримання органами місцевого самоврядування всіх рівнів
додаткових доходів;

o
розвиток місцевої інфраструктури: вода, каналізація, дороги,
громадський транспорт, що веде до покращення життя на селі,
підвищення стандартів та умов проживання;
o
розширення бази місць для ночівлі, утримання наявних об’ємів
сільськогосподарського виробництва та підвищення якості послуг
завдяки збуту сільськогосподарської продукції з господарства, а також
розвиток місцевих промислів – рукоділля, ковальства, лозоплетіння
тощо;
1.
зменшення рівня безробіття, створення додаткових, а часто
єдиних, робочих місць;
2.
здобуття нових навичок, досвіду, фаху – нові навички в галузі
обслуговування туристів, накопичення знань, глибше знайомство з
місцевістю;
3.
можливість вдихнути нове життя в сільські райони та за-ново
оцінити сільське середовище;
4.
сприяння соціально-економічному розвитку територій, які
розташовані в малосприятливих для заняття сільським госпо-дарством
умовах (гори, бідні ґрунти);
5.
протидія масовому відтоку жителів з сільських районів, а зокрема
молодих та освічених людей, та зменшенню кількості сільського
населення;
6.
покращення естетики будинків, присадибних ділянок, турбота про
естетику села, вулиць та інших громадських місць;
7.
використання старих будинків (які часто вже не використовуються) або їх частин, господарських приміщень, стріх, пам’ятних
місць, що може допомогти у збереженні культурної спадщини села;
8.
можливість оживити сільські традиції, виховання поваги до них,
повернення до народних традицій та культури;
9.
формування дбайливого ставлення до навколишнього середовища, охорона природи;
10. налагодження нових контактів, дружніх зв’язків, співпраці та
обміну досвідом.
Мета агротуризму, як і будь-якого виду господарської діяльності, – це
пропонування продуктів або ж надання послуг. Продукт повинен
задовольняти потреби, повинен бути повторюваним та доступним, а
також повинен відповідати встановленим нормам. У структурі

агротуристичного продукту основою (коренем) буде відпочинок в селі,
знайомство з традиціями, культурою, звичаями; свіже повітря, контакт з
тваринами, тиша, спокій.
Реальний продукт – це ночівля у господарів, харчування, регіональна
культура.
Розширений продукт можна використовувати з метою виді-лити свою
пропозицію на фоні інших, наприклад, можливість приїздити з
домашніми тваринами, можливість бронювання місць, участь у
сільських гуляннях.
Каталог
агротуристичних
продуктів дуже широкий та
охоплює зокрема такі позиції як:
o проживання
у
сільському будинку;
o домашнє харчування;
o ознайомлення
з
виробничим процесом
та активна участь у
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ньому;
o безпосередній контакт
з тваринами;
o прямий продаж продуктів з власного господарства;
o відпочинок у вихідні;
o верхова їзда;
o оздоровлююча терапія з використанням продуктів рослинного і тваринного походження;
o музеї народного мистецтва та сільського господарства;
o сільські фестивалі та народний фольклор.
1.2. Міжнародний досвід агротуристичної діяльності
Пріоритетність започаткування сільського туризму як скла-дової
міжнародного туризму привласнюють собі Франція та Швейцарія.
Справді, ще з початку XVIII ст. у французьких і швейцарських Альпах
(околиці Монблану та інших найвищих альпійських піків Європи)
з’являються перші гостьові будиночки-шале для обслуговування
експедицій британських туристів-природолюбів. Сільський зелений
туризм набув масового розвитку в світі з другої половини XX ст. Саме

тоді у США і Великобританії поширюється концепція «Bed & Breakfast»
(«B&B») - тимчасове проживання в порожніх кімнатах будинків,
незалежно від місця їхнього розташування. З часом зі спектру нічліжних
закладів типу «В & В» виокремлюється відпочинок власне у сільських
будинках та міні-готелях, які розташовані у сільській місцевості.
На початку XXI ст. індустрія сільського туризму визнається експертами
Всесвітньої Туристичної Організації (ВТО) як суттєвий, найбільш
динамічно зростаючий сектор світового туристичного господарства.
Обсяги надання агротуристичних послуг постіндустріальних країнах
нині практично в 2-4 рази перевищують обсяги зростання готельної
бази і курортного сервісу в цих країнах.
Хоча сільський туризм зародився в країнах Європи, лідерство за
обсягами розвитку впродовж останніх десятиліть стабільно утримують
США. Сучасна індустрія подорожей - це третій за величиною бізнес в
Америці в структурі сфери послуг.
Західній Європі агротуризм має великий успіх. Швидкий розвиток
агротуризму прийшовся там на початок 90-х років XX сторіччя. З
опублікованих Європейським Союзом документів випливає, що
агротуризм є промисловістю майбутнього, в яку варто інвестувати, бо
він значною мірою впливає на інтенсифікацію локальної економіки, а
також допомагає зберігати природне середовище, ландшафт, місцеві
культуру та традиції. Можна сказати, що агротуризм опинився в сфері
інтересів політики Європейського Союзу і достатньо сильно нею
підтримується, в тому числі і фінансово. В таких країнах, як Німеччина,
Австрія, Франція чи Швейцарія, доля агротуризму складає біля 20% в
загальному обсязі туризму.
Європейський Союз вбачає в сільському туризмі основний важіль
економічного підйому своїх сільських територій. За підрахунками
експертів Європейського банку реконструкції та розвитку, облаштування
в місті вихідця з сільської місцевості 20 разів дорожче, ніж створення
умов для його життя і роботи в селі. Також підраховано, що дохід,
отриманий від одного ліжко-місця, еквівалентний річному доходу
фермера від однієї корови. На сьогодні в Західній Європі налічується
приблизно стільки ж ліжко-місць для відпочинку у сільській місцевості в
приватних агрооселях, скільки місць у європейських готелях.

Спочатку сільський туризм сприймався сільськими меш-канцями як
дивацтво городян. Але в 90-х рр. ХХ ст. він перетворився для багатьох
фермерів з побічного в основний вид діяльності, який вимагає чимало
уваги, інвестицій, рекламних заходів і т.ін. У багатьох країнах господарі
для потреб бізнесу почали піднімати з руїн старовинні садиби і навіть
невеликі середньовічні монастирі.
Сьогодні в Європі існує декілька концепцій агротуризму, що значно
відрізняються між собою. Це пов’язано з тим, що вони переслідують
різні цілі і орієнтовані на різні завдання, які вироблені відповідно до
конкретних умов в різних групах країн. При цьому в багатьох країнах,
наприклад, екоагротуризм розглядається як один з провідних напрямів
розвитку національної туристичної галузі, що знаходить віддзеркалення
в національних концепціях розвитку туризму.
Розрізняють наступні моделі
національному колориту:
o британська;
o французька;
o італійська;
o німецька.

організації

агротуризму

по

Британська модель представляє
інтерес, перш за все, особливою
системою розміщення туристів,
при цьому найбільш популярними
є три типи проживання:
1. Bed & Вreakfast – проживання в будинку фермера з харчуванням
у вигляді сніданку. В цьому випадку є можливість безпосереднього
контакту з сім’єю фермера.
2. Self catering unit. Мешкання в окремій будівлі на умовах
самообслуговування. Часто це перероблена невелика комора.
3. Bunkhouse. Мешкання в ізольованій будівлі, що дозволяє
вмістити в середньому 8-15 туристів. Для цього може бути
використана велика комора, розділена на спальну зону (у якій
зосереджені всі ліжко-місця, кухня і ванна кімната).
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Сільські тури в британській моделі включають елементи пізнавального,
активного і екотуризму: пішохідні і велосипедні прогулянки, катання на
поні для дітей, гра у футбол, крикет, і дуже популярні у Великобританії
верхову їзду та гольф. Багато уваги приділяється екологічному
вихованню дітей.
Французька модель організації сільського туризму складніша, ніж
британська. У ній представлена безліч варіацій сільського туризму.
Основним засобом розміщення туристів є маленькі котеджіапартаменти. Французи вважають за краще самостійно готувати собі
їду, використовуючи екологічно чисті сільські продукти.
Ще в 1971 році у Франції була створена асоціація «Туризм в сільській
місцевості», що координує організацію сільського туризму на
національному рівні. У 1986 році 8 мільйонів французів (приблизно 1/4
частина всіх відпочиваючих) віддали перевагу відпочинку в сільській
місцевості, а в 1987 році таким чином відпочивали вже 9,2 мільйони
французів плюс 5,2 мільйони іноземців (з них 27 % німців, 25 %
англійців, 25 % бельгійців, 14 % голландців і 9 % представників інших
націй). Сільським туризмом опікуються практично всі департаменти
Франції (сільська місцевість займає 80 % площі країни), хочазагальному
доході від туризму його частка складає менше 10 %. З розвитком
сільського туризму помітно пожвавилася підприємницька активність в
сільській місцевості, зокрема, виросла кількість актів купівлі-продажу
нерухомості.
Проблеми сільського туризму розглядаються у Франції не тільки в
масштабі всієї країни, але і на рівні окремих районів. Так, в
департаменті Крез були відкриті можливості для додат-кової зайнятості
сільського населення в літній час. Найпопулярнішими місцями
відпочинку в цій місцевості стали береги природних водоймищ (ставків і
озер). Місцева влада стимулює забудову прибережних зон легкими
будиночками і створенням штучних піщаних пляжів, де влітку
організовують свята, конкурси рибалок, різноманітні заходи для дітей.
Основні ж заняття відпочиваючих в сільській місцевості - це пішохідні,
водні і кінні прогулянки, різні форми пасивного відпочинку.

Сільський туризм стимулював і значне зростання числа туристичних
маршрутів в околицях традиційних морських курортів. Так, особливістю
розвитку туризму на узбережжі Вандеї останніми роками стало
включення в «рекреаційний обіг» нових узбережних територій, що
сприяло відновленню пам’ятників природи і культури в цих районах.
Особливістю сільського туризму є те, що туристи їдуть відпочивати
тільки в старі села, що збереглися, вибираючи природні об’єкти.
Головне значення сільського туризму у Франції полягає в підтримці
досягнутого рівня розвитку території країни. Французький уряд пішов
шляхом зміни функцій сільських населених пунктів. Сільське
господарство країни було не в змозі більш підтримувати ту систему
розселення, яка склалася у минулому, тому і почав розвиватися новий
напрямок рекреації сільський туризм.
В Італійській моделі виділяють три тематичні напрямки сільського
туризму:
1. «Природа і здоров’я» - розміщення в сільських поселеннях на
території курортних місць, національних
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парків.
2.
«Традиційний
гастроном»
розміщення в агрогосподарствах, що
спеціалізуються
на
певному
виді
продукції, – вина, оливкового масла,
риби, морепродуктів – залежно від
регіону.
3. «Спорт» - розміщення в кемпінгах,
готелях при спеціалі-зованих спортивних об’єктах в сільській місцевості
– в Італії це теж входить в сектор агротуризму.
Італія є визнаним лідером в Європі по аграрному туризму. На початку
розвитку цієї сфери італійський уряд припускав, що розміщення туристів
буде непрофільним видом діяльності фермерів, таким, що дозволяє
дещо укріпити їхній фінансовий стан без необхідності додаткових
інвестицій. В основному, цей напрямок туризму розвинений в Північній і
Центральній Італії, причому безперечними лідерами тут є Тоскана і
Трентино - південний Тіроль. Саме у цих двох областях концентрується

майже половина агротуристичних підприємств всієї країни і саме сюди
прямує половина туристичного потоку цієї сфери. Тоскана - це земля
Флоренції, Пізи, Сієни і безлічі менш відомих, але надзвичайно цікавих
середньовічних міст і монастирів, а Трентино - південний Тіроль - один з
найбільших європейських центрів гірського і гірськолижного туризму.
Таким чином, успішний розвиток агротуризму став можливим тут, перш
за все, завдячуючи вже існуючій добре розвиненій туристичній
інфраструктурі та «розкрученості» цих територій. До вищеназваних
двох чинників додаються краса пейзажів, велика кількість культурноісторичних і природних визначних пам’яток, хороші вина і якісна місцева
кухня, які займають особливе місце в цій «формулі успіху». Слід
зазначити також, що основний вид транспорту, що використовується в
цій сфері туристами - особистий автомобіль, тому, далеко не у всіх
регіонах агротуризм може розвиватися так бурхливо і успішно.
Ситуація в корені почала мінятися близько 10 років тому. Це, ймовірно,
було викликано двома основними чинниками. По-перше, у світі став
зростати інтерес до «екологічного» туризму, і агротуризм дуже добре
вписався в нове віяння. Адже мова йшла не тільки про відпочинок на
лоні природи, але й справжнє сільське життя і екологічно чисті продукти
харчування. По-друге, як внутрішній італійський ринок, так і ряд важливих іноземних ринків (перш за все, німецький) досягли певного рівня
насичення і вимагали нового продукту, що виходить за рамки
традиційного «пляжного» туризму і екскурсійних про-грам по
найбільших містах країни.
Слід зазначити, що сьогодні попит поступово змінює саму концепцію
агротуризму, який перетворюється для багатьох сільських мешканців не
в побічний, а в основний вид діяльності з усіма необхідними для
туристичного бізнесу атрибутами: рекламою, маркетингом, ціновою
політикою, кваліфікованими кадрами і тому подібне. Об’єкти
розміщення якісно змінилися під впливом серйозних інвестицій.
Сучасний агротуризм в Італії це не скромні кімнати з 3-4-місцевим
розміщенням в сільських спорудах, а справжні міні-готелі рівня 3-4 зірки
з антикварними меблями, чудово обладнаними ваннами, басейнами,
тенісними кортами. Дуже часто під них реконструюються садиби XVIXVIII ст. або невеликі старі монастирі. Агротуристичні комплекси на-

дають своїм клієнтам можливість займатися різними видами спорту,
здійснювати кінні і піші прогулянки, організовують екскурсії для огляду
місцевих визначних пам’яток і навколишніх міст, де туристи із
задоволенням відвідують сільські ярмарки і середньовічні костюмовані
свята. І, нарешті, все більш важливу роль починає грати кухня.
Агротуризм надає можливість не тільки смачно і якісно поїсти, але і
взяти з собою в якості сувенірів дорогі і рідкісні вина, особливі продукти
типу трюфеля, спеціальні сорти сиру і оливкової олії, які не надходять
до міських магазинів. Так, на сьогодні в Італії розроблено біль-ше 70
винних та гастрономічних маршрутів, які значною мірою пов’язані з
агротуризмом.
На прикладі Італії Європейський Союз бачить в сільському туризмі
рятівне коло для сільського господарства країн Східної Європи.
Сільськогосподарське виробництво на сьогоднішній день в розвинених
країнах стає все більш і більш наукоємним, що призводить до різкого
скорочення робочих місць і підвищення рівня безробіття в сільській
місцевості. До того ж постійно зростає небезпека виникнення кризи
перевиробництва сільськогосподарської продукції. Все це вимагає 130
130
залучення людей до супутніх індустрій.
Німецькій моделі властива особлива організація розміщення туристів
в сільській місцевості. Гості вважають за краще знаходитися
безпосередньо в господарських будинках, а будівництво нових котеджів
в сільських районах не дуже практикується. Для німців типові наступні
форми організації дозвілля: допомога господарям по господарству,
догляд за тваринами, проведення пікніків, риболовля. Сільський туризм
німецької моделі тісно пов’язаний з подієвим туризмом. Це не
випадково, адже в Німеччині існує безліч народних свят, фольклорних
фестивалів і регулярно проводяться сільські ярмарки. У Німеччині
основна увага з боку держави приділяється якості обслуговування
туристів. З метою контролю створена спеціальна система ярликів, які
використовуються при оцінці якості харчування і стану помешкань для
сільських туристів.
Австрія, що славиться своїми гірськолижними курортами, активно
інвестує кошти в розвиток сільського і екологічного туризму. Австрія

давно вже стала туристичною Меккою для туристів з різних країн. Тільки
чистий прибуток за один сезон досягає мільярдів євро.
Селянське подвір’я в Австрії – це, зазвичай, великий будинок, який
тоне в зелені, а також чимале присадибне господарство. Гостя тут
чекає затишна кімната (для повноти відчуттів можуть і матрац сіном
набити), селянська їжа (екологічно чиста, власного приготування) і вся
краса сільського життя: спів півнів уранці, запах сіна і парне молоко. Для
тих, хто не вміє сидіти без діла, роботи на подвір’ї завжди вистачить,
часто це входить програму відпочинку. Дуже популярний такий вид
відпочинку серед родин з дітьми. Міську дитину, що бачила курочок та
кізочок тільки в зоопарку, навчать поводитися з ними та годувати,
навчать їздити верхи на поні. Часто буває, що, приїхавши один раз на
тиждень, люди потім приїжджають на ціле літо.
Фінляндії, Північній Карелії, де багато лісових озер, поширений
відпочинок за типом - сільський туризм в невеликих котеджах на одну
родину від 2 до 8 осіб. Будиночки відмінно об-ладнані всім необхідним
адекватно їх вартості. Зазвичай вони складаються з вітальні і декількох
спальних кімнат. У котеджах є гаряче і холодне водопостачання,
невелика
кухня,
оснащена
електроплиткою,
холодильником,
мікрохвильовою піччю, кавоваркою. Більшість котеджів мають каміни,
сауни.
Туристам надаються напрокат човни, риболовецьке приладдя, лижне
спорядження. Все це дозволяє в достатньо комфортних умовах досить
відокремлено, але при цьому активно відпочити на березі чистого
озера, в лісі.
Цей напрям туризму є добре організованою індустрією і пропонує свої
послуги як фінам, так і іноземним туристам, зокре-ма, російським.
В Польщі, згідно різних джерел, функціонує від 6 до 12 тисяч
агротуристичних господарств, які пропонують біля 100 тисяч спальних
місць. Існує значна територіальна нерівномірність. Якщо йдеться про
кількість господарств, найбільше їх в північних та південних
воєводствах, а пальму першості тримає Малопольща, де функціонує
біля 1300 господарств. Можна також зауважити, що агротуристичні
гміни1 не створюють скупчень, розкидані по всій країні. Регіони з

найбільшою кількістю гмін, це Вармія та Мазури, Помор’я, Карпати,
Судети та Розточе. Вважається, що власне регіони північної та
південної Польщі, також частина озерних районів Західного Помор’я та
Великопольщі мають найбільші шанси на подальший розвиток агротуристичних господарств. Агротуристичні господарства в Польщі сильно
відрізняються між собою, якщо мова йде про стандарти та цікаві речі,
які пропонують відпочиваючим, а їх спеціалізація найрізноманітніша: є
агротуристичні господарства, які пропонують сезонний відпочинок,
відпочинок вихідного дня, на свята, або ж цілий рік; є господарства, де
їжу готують самостійно, і такі, де їжу для відпочиваючих готують
господарі; є госпо-дарства, де можна познайомитися з фольклором та
народним мистецтвом; частина господарств пропонує гостям купувати
харчові продукти власного виробництва: яйця, овочі, фрукти, молоко від
корови чи мед з власної пасіки. За словами спеціалістів, польські
господарства
можуть
запропонувати
передусім
своє
місце
знаходження. Природні умови є тим, що і надалі в найбільшій мірі
впливає на їхню активність. Наявність поблизу лісу, водойми, багатств
флори та фауни, як і цікаві краєвиди – власне ці фактори будуть тим
магнітом, який притягує в агротуристичні господарства найбільшу 132
132
кількість потенційних гостей. Якщо взяти до уваги статистику, то
найбільш численною групою гостей є люди віком 30-49 років, тобто
родини з малими та середнього віку дітьми, а переважна більшість з
них має вищу або середню спеціальну освіту. Якщо розглядати критерій
місця проживання, то агротуристичними послугами користуються
мешканці великих міст, які їдуть в господарства, щоб трошки
сповільнитися, відпочити від швидкого темпу життя. В епоху
глобалізації людина шукає чогось свійського, того, що є натуральним і
до чого ще не дотягнулися руки загальної комерціалізації. На основі
попереднього досвіду можна сказати, що агротуризм в Польщі стає
фактором інтеграції сільської громади, її активізації та співпраці при
реалізації туристичних проектів, повернення забутих кулінарних звичаїв
та традицій, а також зросту споживання регіональних продуктів.
Болгарія стає все популярнішою для туристів не тільки на Заході, але й
у країнах СНД. По території Болгарії проходить багато різноманітних
туристських маршрутів: гірських, водних, пішохідних, кінних,
велосипедних, автомобільних. У регіоні є не тільки унікальні природні

можливості, а і надзвичайна культурно-історична спадщина. Велику
перспективу в країні має молодіжний, сімейний, спортивний,
пригодницький, релігійний, індивідуальний, культурно-пізнавальний
туризм, екотуризм та конференц-туризм. Болгарія визнана найбільш
перспективною рекреаційною зоною Європи, тут можливе цілорічне
обслуговування туристів.
Туризм в Болгарії має особливе значення тому, що він об’єднує сучасну
інфраструктуру з унікальними історичними культурними чинниками.
Закарпаття - край гір, водоспадів, цілющих вод, живих традицій.
Розвиток агротуризму для Болгарії є надважливим. Своєрідна мода на
відпочинок в сільській місцевості, яка розповсюдилася в Європі
останніми роками, прийшла і до Болгарії, хоча цей вид туризму для
болгар є новим. Але, порівняно із Західною Європою, населення
Болгарії тісніше пов’язане з
природою
і
сільським
господарством. Найціннішим
туристичним
ресурсом
болгарських сіл є прекрасна
природа, дефіцит спілкування
з якою відчуває більшість
міських мешканців. Туристів
приваблює
ландшафтна,
кліматологічна,
бальнеологічна, історико-культурна різноманітність, а також економічна
доступність такого виду туризму. Міським жителям пропонується
відпочити від обридлих звичних готелів номерів і типових санаторних
кімнат. У Болгарії є давні традиції, а можливість займатися
агротуризмом у сільському будинку - цілорічна. Сьогодні 70% населених
пунктів Болгарії - це сільські поселення, в яких проживає 60%
населення.
Цікавим досвідом світового агротуризму є запровадження
міжнародної програми WWOOF (англ. World Wide Opportunities on
Organic Farms, тобто «Всесвітні Можливості на Органічних Фермах»,
або Willing Workers on Organic Farms, тобто «Добровільні Працівники на

Органічних Фермах»), які дозволяють сумістити туризм з роботою в
органічному сільському господарстві.
Суть програми полягає в обміні праці на житло і харчування «добровільний працівник» працює на фермі 4-6 годин в день, а обмін на
це фермер-господар надає йому житло і харчування. Ні фермер, ні
турист не платять один одному.
Для того, щоб взяти участь в програмі, фермер повинен заплатити
невеликий щорічний внесок організації WWOOF в своїй країні,
заявивши, що його фермерське господарство відповідає стандартам
органічного сільського господарства (тобто, принаймні, добровольцям
не доведеться мати справу з ядохімікатами), і, що волонтерам, які
працюють на фермі, буде надано житло, згідно санітарних норм. Зі
свого боку, волонтер повинен заплатити річний членський внесок ($2060) організації WWOOF в тій країні, де він хотів би працювати. Він
отримає каталог фермерів-учасників програми в цій країні, і зможе
домовлятися з будь-ким із них про періоди роботи на їхніх фермах.
У деяких випадках країни дозволяють громадянам іншої договірної
сторони безперешкодно жити і працювати на своїй території. Існують 134
134
також угоди між деякими країнами, головним чином в Європі і Східній
Азії, які надають можливість молоді цих країн отримати спеціальні візи,
що дозволять їм працювати рік або навіть два в іншій країні по програмі
WWOOF.

1.3. Державна політика сприяння розвитку сільського туризму
(агротуризму) в Україні
Україна, обравши своїм стратегічним курсом інтеграцію до структур
Європейського Союзу, прийняла виклик часу щодо прискореного
реформування різних сфер соціально-політичного і економічного життя
країни, зокрема, сфери послуг туризму, трансформуючи її до стандартів
ЄС. Сьогодні, туристична галузь в Україні є лише п’ятою за значенням
складовою поповнення бюджету і її питома вага має значно зрости з
огляду на такі об’єктивні передумови, як вигідне геополітичне
розташування України в центрі Європи, наявність значного туристично-

рекреаційного потенціалу, сприятливий клімат, багаті флора і фауна,
чисельні культурно-історичні пам’ятки світового рівня.
Україна вже розпочала свій шлях до світових стандартів сільського
туризму, які існують у розвинених країнах. Державна програма розвитку
туризму на 2002–2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2002р. N 583, серед інших заходів передбачала,
зокрема, вдосконалення нормативно-правової бази з метою залучення
до розвитку туристичної індустрії підприємств малого бізнесу та
приватного сектору, особливо в сільській місцевості та розроблення
Програми розвитку сільського зеленого туризму в Україні.
МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Фізична (архітектурна) доступність
сільської садиби для осіб з інвалідністю та
маломобільних груп населення»
Доповідач: Ярослав Грибальський - Координатор програми НАІУ
«Безбар’єрна Україна»
https://www.rt4all.net/uk/learn-more

Крім того, Указ Президента України «Про деякі заходи щодо розвитку
туристичної та курортно-рекреаційної сфер України» від 11.03.2003р. №
207/2003 доручав Уряду України розробити та внести до 1 червня 2003
року на розгляд Верховної Ради України законопроект, в якому
передбачити запровадження механізмів стимулювання будівництва
нових та реконструкції діючих об’єктів туристичної та курортнорекреаційної
сфер,
зокрема
шляхом
заохочення
пільгового
довгострокового кредитування будівництва та реконструкції житла, що
використовується для надання послуг сільського зеленого туризму.
Законом України «Про туризм» (в редакції Закону від 18.11.2003р.)
сільський туризм було визначено як окремий вид туризму, а його
розвиток – одним з основних пріоритетних напрямів державної політики
в галузі туризму.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 3.07.2006 р. N 373р. затвердив План заходів щодо державної підтримки розвитку
сільського туризму на 2006 - 2010 роки, відповідно до якого професія
«фахівець з розвитку сільського туризму» внесена до Державного
класифікатора професій ДК 003:2005 (сьогодні діє ДК 003:2010). На
реалізацію вищезазначеного Плану заходів на базі Екологічного
коледжу Львівського
державного
аграрного
університету та
Бердянського коледжу Таврійського державного агротехнологічного
університету було створено регіональні навчально-практичні центри
практичної підготовки студентів і фахівців з питань сільського зеленого
туризму.
Кабінет Міністрів України 19.09.2007р. затвердив Державну цільову
програму розвитку українського села на період до 2015 року, яка
визначає одним із своїх заходів
сприяння диверсифікації
підприємницької діяльності в сільській місцевості, розвитку сільського
туризму, відродженню підсобних промислів та ремесел з метою
створення рівних умов для ефективного функціонування господарств 136
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усіх
форм
власності,
а
також
стимулювання
об’єднання
товаровиробників як у виробничій, так і обслуговуючій сфері, що
сприятиме посиленню їх конкурентоспроможності.
Створення
нових
робочих
місць,
забезпечення
розвитку
малого
та
середнього підприємництва у сфері
туризму і курортів, розширення сфери
зайнятості сільського населення у
туристичній та курортній діяльності було
одним із завдань Стратегії розвитку
туризму
і
курортів,
схваленої
розпорядженням
Кабінету
Міністрів
України від 6.08.2008р. N 1088-р.
На жаль, державна підтримка сільського туризму (агротуризму) на
загальнодержавному рівні упродовж багатьох років носить переважно
декларативний характер. Серйозною перешкодою для ефективної

реалізації державної підтримки сільського зеленого туризму є
відсутність цільових державних програм розвитку цієї сфери та,
відповідно, стабільного бюджетного фінансування такої підтримки. Так,
розпорядження Кабінету Міністрів України № 383-р від 27.02.2008 р.
зобов’язувало Міністерство культури та туризму України розробити
проект Концепції державної програми розвитку туризму і курортів на
період до 2015 року не пізніше грудня 2008 року. Проте, станом на
жовтень 2011 року, ця Концепція не затверджена.
Наразі, найбільш конкретна державна підтримка сільського зеленого
туризму передбачена законодавством на місцевому рівні. Відповідно до
своїх повноважень, органи місцевого самоврядування можуть
затверджувати регіональні та місцеві програми розвитку сільського
туризму та визначати кошти місцевих бюджетів для фінансування таких
програм, а також вживати заходів стимулювання осіб, які діють у сфері
сільського туризму. Проте, це положення Закону України «Про туризм»
залишається в основному нереалізованим через систематичний брак
коштів у переважній більшості місцевих бюджетів, особливо сіл і селищ.
Щодо спеціального правового регулювання сільського туризму ситуація
залишається складною та невизначеною вже багато років.
Так, наприкінці 2004 року Верховна Рада України прийняла за основу
проект Закону України «Про сільський та сільський зелений туризм»
(автор - депутат В.Кафарський). Пізніше, 12.04.2007р. у Верховні Раді
України було зареєстровано інший законопроект «Про сільський
зелений туризм» (автори народні депутати С. Чмирь, М. Круглов). У
2009 році Міністерство аграрної політики України розробило та
оприлюднило на своєму сайті ( http://minagro.gov.ua/ ) проект Закону
України «Про аграрний туризм та агротуристичну діяльність». До
сьогодні жодний з зазначених законопроектів так і не був прийнятий вищим законодавчим органом України.
Законодавство України сьогодні не містить визначення сутності поняття
«сільський туризм», «агротуризм» або «зелений туризм», хоча сам
термін «сільський туризм» був включений до ст. 4 до нової редакції
Закону України «Про туризм» ще у 2003 році.

На даний час в практиці українського сільського туризму є два основні
способи здійснення агротуризму: перший – непідприємницький, який
базується на Законі України «Про особисте селянське господарство»,
другий – підприємницький, що спирається на норми Господарського
кодексу України та інших нормативних документів у сфері
підприємницької діяльності.
Функції державного управління у сфері сільського туризму відповідно до
нормативних актів мають здійснювати в межах своєї компетенції
Міністерство інфраструктури України, Державне агентство України з
туризму та курортів та Міністерство аграрної політики України, а також
місцеві органи державної влади та самоврядування.
Реєстрацію агросадиб як особистих селянських господарств здійснюють
органи місцевого самоврядування (сільські ради), реєстрацію суб’єктів
підприємницької діяльності – державні реєстратори із внесенням даних
до Єдиного державного реєстру. В багатьох випадках агротуристична
діяльність зовсім ніде не реєструється. У зв’язку із цим немає єдиної 138
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статистич-ної бази даних щодо об’єктів сільського туризму в Україні.
1.4. Українська практика сільського туризму (агротуризму)
Сьогодні можна стверджувати, що попри всі проблеми та вкрай
недостатню цільову допомогу з боку держави, сільський туризм в
Україні відбувся як вид туристичної та господарської діяльності та з
кожним роком набирає обертів, залучаючи до свого кола все більше
людей, які хочуть не тільки заробляти гроші, а й зберегти красу
української природи, національні традиції, унікальні природні, історичні
та культурні пам’ятки, популяризувати принади рідного краю на
внутрішньому та міжнародному ринках.
Значна роль у розвитку туризму в сільській місцевості, належить
самоврядним неурядовим організаціям, які беруть на себе завдання по
популяризації та підвищенню туристичної привабливості територій та
окремих населених пунктів, створенню баз даних сільських садиб з
інформацією по конкретних господарствах, виданню друкованих
матеріалів (мап, каталогів, бюлетенів, буклетів тощо), інформаційній,

методологічній, правовій підтримці власників агросадиб та осіб, які
бажають започаткувати свій туристичний бізнес, введенню добровільної
системи категоризації агросадиб.
Серед таких організацій найзначніший внесок у справу роз-витку
сільського туризму в Україні справедливо належить Спілці сприяння
розвитку
сільського
зеленого
туризму
в
Україні
(www.greentour.com.ua), яка була створена як всеукраїнська
громадська неприбуткова організація у 1996 році. Починаючи з 1997
року, Спілкою засновано науково-популярний журнал «Туризм сільський
зелений», реалізовано понад 30 проектів за підтримки міжнародних
фондів, зокрема, Міжнародного фонду „Відродження‖, фонду Євразія,
програми ЄС ТАСІС, Британської Ради та інших. З 1999 р. Спілка бере
участь у роботі міжнародних туристичних, аграрних та інших виставкахярмарках, а з 2003 р. – є ініціатором та організатором щорічної всеукраїнської виставки-ярмарку ―Українське село запрошує‖. Осеред-ки,
відділення та регіональні представники Спілки діють у 18 областях
України.
Громадська організація «Інститут Сільського Розвитку»
www.icp.org.ua) заснована в березні 2003 року і є незалежною
аналітичною структурою, яка працює у сфері комплексного розвитку
сільської місцевості в Україні, зокрема, через диверсифікацію сільської
економіки та розвиток альтернативних сфер діяльності, розширення
сфери зайнятості сільських жителів, охорона навколишнього
середовища, зміцнення фінансової бази сільських територій. Інститут
брав участь у розробці проектів нормативних актів у сфері сільського
зеленого туризму.
Багато організацій опікуються проблемами розвитку сільського туризму
на регіональному та місцевому рівнях.
Однією з найактивніших місцевих організацій, яка багато років
робить послідовні кроки на шляху популяризації та роз-витку сільського
туризму як виду господарської діяльності в Україні, є Херсонська міська
громадська організація «Ліга ділових та професійних жінок»
(liga_women@public.kherson.ua), яка створена 2001 року. За час свого

існування Ліга виконувала координуючі функції та організацію
впровадження багатьох проектів за сприяння міжнародних фондів, а
також розробляла та реалізовувала ряд освітніх та інших заходів у
сфері сільського туризму.
Так, в рамках проекту «Бізнес-інкубатор з розвитку зеленого туризму на території Таврійської степової культури» (2006-2007 рр.)
запроваджено навчальний модуль з п’яти циклів семінарів, що
направлені на розвиток сільського туризму в Херсонській області, який
прослухало 120 осіб та отримали по закінченню сертифікати. Створено
25 садиб сільського зеленого туризму. Розроблено навчальний посібник
«Сільський зелений туризм від «А» до «Я». Створено систему
категоризації садиб зеленого туризму «Коши Таврії».
В проекті «Подолання жіночого безробіття та розвиток
підприємництва у сфері зеленого туризму» (2008 р.)
запроваджено
«навчальний
п’ятикроковий модуль» з основ
підприємництва
та
сільського
зеленого
туризму.
Учасники
140
140
навчального модуля - 73 жінки, які
втратили
роботу
пройшли
навчальний
курс
і
отримали
сертифікати та змогу відкриття
мікробізнесу,
використовуючи
власний ресурс. Також 300 осіб
отримали інформаційні консультації з питань планування та організації
господарства сільського зеленого туризму. Проект підтриманий
Українським жіночим фондом.
Проект «Сприяння зайнятості сільської молоді шляхом
розвитку підприємництва у сільському зеленому туризмі» (2009 р.)
- на-правлений на розв’язання проблеми безробіття сільської молоді
через започаткування власної справи у сільському зеленому туризмі.
Проект став міжсекторним базовим навчальним модулем для розвитку
даного напряму самозайнятості сільської молоді в області.
В пілотному антикризовому проекті «Від безнадії - до дії» (2009 2011 р.р.), який розроблено експертами організації спільно з обласним
центром зайнятості, запроваджено курси підвищення кваліфікації за

напрямом «Основи садової майстерності та ландшафтного дизайну»
для безробітних жінок, які втратили роботу внаслідок кризи, для
власників садиб. Проведено 4 індивідуальних навчальних курси по 70
годин кожний. 50 жінок отримали нові вміння з садової майстерності та
ланд-шафтного дизайну. Курси і на даний час продовжуються.
Вагомий внесок у становлення та розвиток сільського туризму в
Одеській області вносять такі громадські організації, як Одеське
обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму України, Придунайський туристичний інформаційний центр
(danubetour.info), громадська організація «Перлина» та громадська
організація «Одеська обласна сільськогосподарська дорадча
служба. Центр розвитку та правової підтримки села». Так, в рамках
проекту «Укріплення інтеграції прикордонних регіонів у сфері
розвитку сільського зеленого туризму», який успішно реалізовувався
на території Одеської області впродовж 2008-2010 років за рахунок
коштів Європейського Союзу в рамках Програми Добросусідство
Румунія-Україна здійснювалося навчання власників сільських садиб
основам організації діяльності у сфері сільського туризму, створення
туристичних маршрутів з розміщенням туристів на базі сільських садиб,
у тому числі і міжнародних, будівництво туристичних інформаційних
візит-центрів тощо, а також видано збірку методичних посібників,
присвячених питанням правових методологічних аспектів, організації та
планування, маркетингу та менеджменту сільського туризму.
На території Хмельниччини з 2002 року працює Кластер сільського туризму «Оберіг» на базі якого проводяться тренінги, семінари,
інформаційні зустрічі з сільського туризму, які відвідують учасники не
тільки з Хмельниччини, але й із різних регіонів України (Київська,
Донецька, Харківська, Полтавська, Луганська, Львівська, Вінницька
області), а також з Білорусі та Молдови. Своїм досвідом Кластер
ділиться, (до 2014 р. виїжджав в Автономну Республіку Крим), в інші
регіони України та за її межі.
2011 році громадська організація “Мій дім – Карпати” (м. ІваноФранківськ) проводила низку заходів в межах проекту “Бібліотека як
осередок розвитку сільського зеленого туризму в гірській місцевості”

за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду
―Відродження‖, в тому числі організувала для верховинських селян
тренінг ―Маркетинг і сучасні форми просування послуг сільських
зелених садиб‖.
Примітка: Вказаний вище досвід, може бути дуже помічним, людям з
інвалідністю, котрі матимуть бажання зайнятися сільським зеленим
туризмом.
Як зазначалося, сьогодні в Україні немає єдиного порядку реєстрації та
обліку об’єктів сільського туризму, тому неможливо точно визначити,
скільки господарів сьогодні надають туристичні послуги у цій сфері.
Щодо територіальної щільності розташування садиб за регіонами
України першість належить Закарпатській та Івано-Франківській
областям, розвиток сільського туризму в яких розпочався ще в 90-х
роках минулого століття та тісно пов’язаний із розвитком туристично
привабливих об’єктів: гірськолижних центрів, зокрема, Міжнародного
гірськолижного курорту «Буковель», найвищого курорту українських
Карпат «Драгобрат», курортів міста Яремче, селища Ворохта, сіл
Яблуниця, Бистриця, Воловець, Подобовець, Пилипець та ін., 142
142
лікувально-оздоровчих центрів, збережених та відновлених об’єктів
архітектури (церков, монастирів, замків), унікальних природних об’єктів,
створенням і знакуванням нових туристичних маршрутів на території
Карпат.
Популярність сільського туризму, як виду господарської діяльності, з
кожним роком підвищується і починає все більше зачіпати не тільки
сільськогосподарські, а й традиційно промислові регіони.
Так, на території Донецької області (до 2014 року) працювало 19
агросадиб сільського туризму в Слов’янському, Красноармійському,
Олександрівському, Тельманівському районах, Красному Лимані, а
Донецька обласна державна адміністрація вважає сільський зелений
туризм одним із перспективних напрямків туризму в регіоні.
На початку 2010 року Луганська обласна рада затвердила регіональну
цільову програму розвитку сільського туризму в Луганській області, яка
розрахована до 2012-го року, відповідно до якої сільський туризм
розглядається як хороший фактор економічного розвитку регіону, який
стимулює мале підприємицтво, сприяє відродженню традиційної

культури, створенню нових робочих місць в сільській місцевості,
покращенню благоустрою сільських населених пунктів, вихованню
національно-патріотичних почуттів.
Ознайомитися із туристичними пропозиціями окремих господарств із
різних куточків України можна, зокрема, на сайтах:
www.greentour.com.ua – Сільський зелений туризм;
www.ruraltourism.com.ua – Зелений туризм;
www.navkolosvitu.com.ua – Навколосвіту. Зелений туризм в
Україні;
www.otdihaem.in.ua – Зелений туризм в Україні;
www.bazi-otdiha.com.ua – Відпочинок в Україні;
www.turizm-karpaty.com.ua – Туристичний довідник Карпат;
www.karpatami.org.ua – Довідник відпочинку в Карпатах;

КРОК 2. ОЦІНКА РЕСУРСІВ, ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТАТИ У
ВЛАСНОМУ БІЗНЕСІ
Бізнес (від староанглійского «bisig» – активний, зайнятий роботою,
діловий) відіграє визначальну роль в сучасній економіці. Саме бізнесу
суспільство зобов’язане практично всіма економічними благами, що
визначають умови існування сучасної людини – житло, одяг,
харчування, інтелектуальне дозвілля тощо. Суть бізнесу полягає в
з’єднанні матеріальних, фінансових, трудових і інформаційних ресурсів
з метою виробництва товарів, призначених для продажу споживачам.

2.1. Трудові ресурси: оцінка власних можливостей та
залучення персоналу
Сільський туризм (агротуризм) як вид господарської діяль-ності
нерозривно пов’язаний із конкретним господарством, а значить – і з
особистістю його господаря та людей, які з ним працюють. Ділові та
етично-моральні характеристики господарів садиби можуть стати або
привабливим, або відштовхуючим фактором для туристів, визначити

або успіх, або поразку бізнесу. Тому, рішення розпочати туристичний
бізнес має, в пер-шу чергу, базуватися на ретельній оцінці власної
психологічної готовності працювати саме у цій сфері, а також шляхів
досяг-нення позитивного відношення членів родини та найманих працівників, яких планується залучити до роботи. Крім того, для побудови
ефективних
та
плідних
ділових
стосунків
з
партнерами,
постачальниками або інвесторами необхідно враховувати і практику
ділового спілкування, яка склалася в сучасному бізнес середовищі.
Система норм і правил, яка використовується сьогодні у світовому
бізнесі, формувалася тривалий історичний період, по мірі розвитку
цивілізації, ґрунтуючись на ненавмисному дотриманні людьми певних
традицій та звичаїв. Більшість постулатів і норм, що стали основою
сучасної етичної культури господарювання, сучасного морального
ставлення до праці та комерційної діяльності, сягає своїм корінням у
протестантську етику. В період Реформації західноєвропейські країни
пережили важливий духовний переворот, сутність якого полягала в
новому осмисленні праці і багатства. Відповідно до уявлень ідеологів
Реформації Мартина Лютера і Жана Кальвіна, праця є не пока-ранням, 144
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а божественним покликанням, призначенням людини. Мета праці – не
спокутування гріха і не порятунок від гріха неробства, а придбання і
примноження багатства, накопичення власності, прагнення до прибутку.
Переосмислення ролі праці разом із установкою на максимальний
прибуток, фінансовий успіх привели і до нової оцінки ролі власності і
багатства в житті людини. У протестантській етиці власність важлива як
осно-ва і фундамент свободи особи.
Одним з фундаментальних принципів сучасного буржуазного
суспільства є принцип недоторканності приватної власності, яка
виявилася могутнім стимулятором ділової і трудової активності людини,
динамічного розвитку суспільного виробництва. Цінними якостями
визнаються індивідуальна ініціатива, здібність до розумного ризику,
готовність самостійно ухвалювати рішення і відповідати за свої дії. На
перше місце серед принципів ведення бізнесу вийшло строге
дотримання всіх домовленостей з партнером, висока якість роботи.
Низька якість і недотримання домовленостей врешті-решт сприяють
витісненню суб’єкта підприємництва з ринку.

Сільський туризм – є одним з видів домашнього бізнесу і має як свої
переваги (вільне планування, самостійне прийняття рішень, відсутність
часових витрат на переїзд до місця роботи, можливість постійного
контролю та обліку, оперативне реагування на різні ситуації та
конфлікти тощо), так і недоліки, які необхідно виправляти його
власнику. Найголовнішими проблемами тих, хто займається домашнім
бізнесом, є великий обсяг нової інформації, відсутність достатнього
досвіду і кваліфікації, відволікання уваги, недостатній рівень
самодисципліни та самоорганізації. Постійну дезорганізацію в робочий
процес вно-сять телефонні дзвінки, гості, діти, інші члени родини,
тварини.
Сильним відволікаючим фактором стає телевізор або Інтернет.
Зважаючи на зазначене, фахівці з організації домашнього бізнесу
рекомендують:
- ретельно планувати всі справи на кожний день, дотримуючись
балансу між бізнесом та інтересами родини, роботою та
відпочинком;
- бути твердим та впевненим при спілкуванні з небажаними
відвідувачами, вміти відмовляти;
- забути на час роботи про існування телевізора, радіо,
комп’ютерних ігор та розважальних сайтів;
- залучити членів родини до бізнесу, зробити з них своїх однодумців
та партнерів.
Психологічна готовність господарів розпочати діяльність по прийманню
на території своєї оселі гостей різних вікових груп, професійних
категорій, з різними смаковими уподобаннями є одним з найскладніших
питань сільського туризму (агротуризму). З цим зіштовхуються
господарства в усьому світі, зокрема, в Польщі.
Так, на початку розвитку польського агротуризму здавалось, що, коли
відкриється шанс на додаткові доходи та збільшення надходжень від
позааграрної господарської діяльності, фермери відреагують на
агротуризм спонтанно, а бажання заробити додаткових грошей

виявиться настільки мотивуючим, що господарства, які прийматимуть
городян, будуть прибувати лавиною. На жаль, приховування від
зовнішнього світу родини, таємниці дому, різноманітних культивованих
поколіннями звичок мешканців села, виявилися бар’єром, з яким,
нелегко було впоратись. Як часто говорилось „ніхто по моїй хаті не буде
швендяти і заглядати по моїх кутах‖. Багаторічні традиції також не
сприяли темпу переорієнтації господарств на інші форми діяльності, ніж
ті, що закріплювались поколіннями. Єдиним виходом був пошук
сміливців, які, не зважаючи на зауваження чи навіть насмішки сусідів,
приймуть перших гостей під свій дах і доведуть, що це добрий спосіб
збільшення доходів. Так і сталося.
Подібна ситуація має місце і в Україні. Зазвичай перші туристичні
господарства у конкретному селі започатковуються людьми, які
приїхали до цього села з ідеєю створити власний туристичний бізнес, та
ще й зі стартовим капіталом: заробітчани з-за кордону,
військовослужбовці, які вийшли в запас, міські пенсіонери,
представники малого бізнесу. Згодом позитивний досвід цих «перших
ластівок» стимулював мешканців села долучатися до цієї діяльності, а 146
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відтак вивів всю територіальну громаду на новий рівень самосвідомості
і самоповаги, її інтеграції у туристичний простір, новий рівень співпраці
бізнесу і влади.

2.2. Матеріально-технічні ресурси агротуристичного
господарства
Матеріально-технічні ресурси — це загальний термін, яким
позначаються предмети праці, які використовуються в основному і
допоміжному виробництві. Оцінювати необхідно не тільки ресурси, які
вже є у власності або користуванні господарства, а ресурси, постачання
яких необхідно буде здійснювати в майбутньому, в процесі виробництва
та реалізації туристичних та супутніх послуг.
Туристичне господарство покликано створити комфортні умови для
ночівлі туриста і надати йому комплекс послуг, найважливішими серед
яких є послуги розміщення і харчування. Тому садиба має стати
багатофункціональною спорудою і містити різноманітне устаткування.
Приміщення для ночівлі туристів відокремлюються від приміщень,

пов’язаних з наданням туристам інших послуг. Крім того, необхідно
пам’ятати, що приміщення для туристів краще відокремити також і від
зони проживання господарів шляхом облаштування окремих входів або
шляхом зведення окремої будівлі.
При спорудженні
принципи:

будівель

необхідно

враховувати

такі

основні

1. будівля повинна органічно вписуватися в навколишнє середовище, зберігаючи особливості сільського ландшафту;
2. територія повинна мати достатньо зручного місця для
паркування автомобілів;
3. необхідно
враховувати
природно-кліматичні
чинники,
температуру і вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію,
швидкість і напрям вітру та ін.;
4. планування будівлі повинно забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт, відповідати
функціональним вимогам;
5. будівля повинна відповідати естетичним, технічним, санітарногігієнічним, екологічним нормам;
6. необхідно
дотримуватися
умов
економічності
процесу
будівництва будівлі;
7. інтер’єр має бути естетично та художньо виразним, відповідати функціональному призначенню приміщень.
Приміщення поділяються на основні і допоміжні. До основних
приміщень відносяться житлові кімнати, приміщення для харчування
туристів, їх побутового обслуговування, спортивно-відпочинкового
призначення і ін. До допоміжних відносяться котельні, пральні,
складські приміщення, гаражі і т. д. Окрім цього, до туристичного
комплексу можуть входити трансформаторні підстанції, насосні і
артезіанські свердловини, резервуари, каналізаційні колектори та інші
комунальні споруди.
Меблі розміщуються залежно від габаритів кімнати або ін-шого
приміщення, простінків, особливостей опалювання, технологічних
параметрів приміщення. Вони повинні забезпечувати комфорт і безпеку,
відповідати санітарним і ергономічним вимогам, смакам клієнтів.

Необхідно своєчасно подбати і про різноманітне інженерне обладнання,
підтримка якого в робочому стані забезпечується відповідними
технологіями. Різні шуми, вібрації, недостатнє або надмірне освітлення,
тепло, виділення вологи, присутність в будівлі шкідливих речовин
наносять збиток здоров’ю тих осіб, які в ній проживають, а також
персоналу.
Водопровідна мережа забезпечує будівлю водою для пиття і
господарчо-побутових потреб. Разом із забезпеченням холодною водою
необхідно подбати і про систему підігріву води. Якість і температура
води, що поступає до будинку, повинні відповідати вимогам стандарту
України. Для опалювання приміщень застосовуються різні системи
водяного, парового або повітряного опалювання. За допомогою
природної і механічної вентиляції відбувається видалення забрудненого
повітря і приток свіжого повітря.
До складу силового устаткування входять електродвигуни, машини для
прибирання приміщень, пральні машини, холодильники, насоси,
компресори, верстати і ін. Слабкострумове господарство включає 148
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засоби зв’язку, радіофікації, телебачення, доступу до Інтернету,
пожежної і охоронної сигналізації, автоматизації інженерного
устаткування та ін.

2.3. Фінансові ресурси
Для того, щоб гості себе добре почували на території госпо-дарства,
необхідно створити для них певний рівень комфорту: обладнати
будинок ванною кімнатою та туалетом, забезпечити постачання теплої
води та центрального опалення, модернізувати сам будинок, купити
меблі, постіль, облаштовувати кухню всім необхідним, а також
приміщення для денного перебування гостей, забезпечити їх радіо та
телевізором, відгородити гос-подарчу частину прибудинкової території
від відпочинкової, обладнати місця для спортивних та дитячих
майданчиків, місця для гриля та спільного застілля, купити велосипеди,
каяки, знаряддя для командних ігор і т.д. Все вищеперелічене вимагає
фінансових витрат, часто досить значних, яких, особливо в маленьких
господарствах, надзвичайно мало. Крім того, саме в господарствах з
багатими природними ресурсами, тобто, в горах, на озерах, серед лісів,

менше всього вільних коштів, які могли б бути призначені на
модернізацію приміщень. Тому, завдання пошуку фінансових ресурсів є
одним з найнагальніших при створенні об’єкту сільського туризму.
Фінансовими джерелами бізнесу можуть стати, зокрема:
o власне майно;
o позики, кредити;
o інвестиції, в тому числі іноземні;
o кошти загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм;
o кошти міжнародних програм.
Власне майно.
Для того, щоб розглядати власне майно як джерело фінан-сових
ресурсів, необхідно визначитися щодо понять «власне майно»,
«власність» та «право власності».
В найбільш узагальненій формі власність можна визначити як взаємини
між людьми з приводу привласнення матеріальних благ та
встановлення влади над ними, належності їх конкретній особі.
Власність - це ставлення певних осіб до матеріальних благ як до своїх,
як до тих, що належать їм. Відповідно всі інші особи відносяться до цих
благ як до чужих, до тих, що їм не належать. Приналежність чи
привласнення матеріальних благ є сутністю відносин власності, що
складаються з їх приводу між людьми.
Право власності – це сукупність правових норм, які регулю-ють
відносини, пов’язані з володінням, користуванням і розпо-рядженням
власником належним йому майном на свій розсуд в своїх інтересах,
усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його
володіння цим майном, а також обов’язки власника не порушувати прав
та законних інтересів інших осіб.
Конституція України гарантує захист прав усіх суб’єктів права власності
і господарювання, соціальну спрямованість економіки та рівність усіх
суб’єктів права власності перед законом. Кожен має право володіти,
користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності. Крім того, кожен громадянин
відповідно до закону має право користуватися природними об’єктами

права власності народу України (землею, її надрами, атмосферним
повітрям, водними та іншими природними ресурсами, які знаходяться в
межах території України, природними ресурсами її континентального
шельфу, виключної (морської) економічної зони), а також для
задоволення своїх потреб і об’єктами права державної та комунальної
власності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права
власності. Право приватної власності є непорушним. Використання
власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності
громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і
природні якості землі.
Загальні положення про право власності регулюються главою 23
Цивільного кодексу України.
Відповідно змісту ст. 316 Кодексу правом власності є право особи на річ
(майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею,
незалежно від волі інших осіб. Власник володіє, користується,
розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право
вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При 150
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здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний
додержуватися моральних засад суспільства. Власність зобов’язує.
Держава не втручається у здійснення власником права власності (ст.
319). Власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо
інше не встановлено договором або законом (ст. 322). Ризик
випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна
несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом
(ст. 323). Власник має право використовувати своє майно для
здійснення підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених
законом (ст. 320).
Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить
їм на праві спільної власності (спільне майно). Майно може належати
особам на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної
власності. (ст. 355).
Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною
власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Майно,

набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів
сім’ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено
договором, укладеним у письмовій формі (ст. 368).
Зважаючи на вищенаведене, особа, яка має намір започаткувати
бізнес, може на свій власний розсуд використати майно, яке належить
їй на праві власності, або продати його для отри-мання необхідних
грошових коштів. Таким чином можна розпорядитися, наприклад,
подарованим за договором дарування або успадкованим майном:
машиною, квартирою, будинком тощо.
Але в багатьох випадках для користування та розпорядження майном
необхідна згода всіх його співвласників.
Так, відповідно до українського законодавства, зокрема ст. 61
Сімейного кодексу України (зі змінами та доповненнями від
11.01.2011р.), об’єктом права спільної сумісної власності по-дружжя є:
 заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи, одержані
одним із подружжя;
 гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були
одержані за договором, укладеним в інтересах сім’ї;
 речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), придбані за час шлюбу
для одного з подружжя;
 житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок
приватизації державного житлового фонду;
 земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її
одному з подружжя із земель державної або комунальної
влас-ності, у тому числі приватизації.
Тому володіння, користування та розпорядження майном родини, в
тому числі для започаткування сільського туризму на базі господарства,
– є питанням, яке мають вирішувати всі члени родини як співвласники.

Позика.
В багатьох випадках власних коштів може виявитися недостатньо,
тоді необхідні витрати для започаткування бізнесу господар може
робити за рахунок запозичених коштів.
За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність
другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені
родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути
позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж
кількість речей того ж роду та такої ж якості (ст. 1046 ЦКУ).
Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш
як у десять разів перевищує встановлений законом розмір
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а випадках, коли
позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. На
підтвердження укладення договору позики та його умов може бути
представлена розписка позичальника або інший документ, який
посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або
визначеної кількості речей (ст. 1047 ЦКУ).
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Позикодавець має право на одержання від позичальника відсотків від
суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір
і порядок одержання відсотків встановлюються договором. Якщо
договором не встановлений розмір відсотків, їх розмір визначається на
рівні облікової ставки Національного банку України.
Договір позики вважається безпроцентним, якщо:
o він укладений між фізичними особами на суму, яка не
перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного
міні-муму доходів громадян, і не пов’язаний із здійсненням
підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;
o позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками
(ст. 1048 ЦКУ).
Таким чином, позичити за договором позики можна або гроші або речі,
які споживаються у процесі надання туристичних послуг, наприклад,
будматеріали, овочі, крупи тощо.

Кредит — це позичковий капітал банку в грошовій формі, що
передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості,
повернення,
строковості,
платності
та
цільового
характеру
використання.
Як визначає діюче цивільне законодавство, за кредитним договором
банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується
надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірі та на умовах,
встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути
кредит та сплатити проценти. До відносин за кредитним договором
застосовуються положення параграфа 1 «Позика» глави 71 Цивільного
кодексу України, якщо інше не встановлено цим параграфом і не
випливає із суті кредитного договору (ст. 1054 ЦКУ).
Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір,
укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (ст. 1055
ЦКУ).
Розмір відсотків та порядок їх сплати за договором визначаються в
договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту
і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування
кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Встановлений
договором розмір відсотків не може бути збільшений банком, іншою
фінансовою установою в односторонньому порядку. Умова договору
щодо права банку, іншої фінансової установи змінювати розмір
відсотків в односторонньому порядку є нікчемною (ст. 1056).
Залежно від цільового спрямування кредит може бути виробничим і
споживчим.
Виробничі кредити використовуються у сфері виробництва та реалізації
сукупного суспільного продукту.
Споживчий кредит надається фізичним особам на споживчі цілі:
покращення житлових умов, створення підсобного домаш-нього
господарства, придбання товарів у кредит, на задоволен-ня інших
потреб.

В свою чергу виробничі та споживчі кредити поділяються на
кредити в поточну та інвестиційну діяльність.
Кредити в поточну діяльність надаються позичальникам для
задоволення тимчасової потреби в коштах з метою придбання поточних
активів у разі розриву між часом надходження коштів для здійснення
витрат.
Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані на купівлю
сировини та інших виробничих запасів, на сезонні затрати та на інші
цілі.
До кредитів у поточну діяльність належать:
o розрахунки за овердрафтом;
o кредити за внутрішніми торговельними операціями;
o кредити за експортно-імпортними операціями;
o інші кредити в поточну діяльність.
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Кредити в інвестиційну діяльність надаються позичальникам для 154
задоволення тимчасової потреби в коштах при здійсненні ними
інвестиційних вкладень. До них належать: кредити на будівни-цтво та
освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та
землі; на придбання цінних паперів; фінансовий лізинг тощо.

За термінами користування кредити поділяються:
o на короткострокові, які надаються терміном до одного року;
o на довгострокові, які надаються терміном понад один рік.
Довгострокові кредити можуть надаватись на відновлення, розширення
та створення основних фондів (основного капіталу). Об’єктами
кредитування можуть бути капітальні витрати на реконструкцію,
модернізацію та розширення діючих основних фондів, на нове
будівництво, на приватизацію тощо.
За методами надання кредити поділяються на такі, що надаються:
o у разовому порядку;
o відповідно до відкритої відкличної або безвідкличної

кредитної лінії.
Щодо термінів погашення кредити поділяються на такі, які погашаються:
o водночас;
o на виплату;
o достроково (на вимогу кредитора або за заявою
позичальника);
o після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу
тощо).
Залежно від видів забезпечення виконання зобов’язань кредити
поділяються на такі види:
o кредити, забезпечені заставою. У заставу може прийматися
майно (нерухомість, транспортні засоби, космічні об’єкти,
товари в обороті або переробці, цінні папери тощо) або
майнові права. Заставником може виступати як сам
позичальник, так і третя особа (майновий поручитель);
o кредити, забезпечені порукою, тобто фінансами третьої
особи, яка несе перед банком, як правило, солідарну
відповідальність разом із боржником;
o кредити, забезпечені гарантією, тобто фінансами третьої
особи, яка несе перед банком субсидіарну відповідальність
разом із боржником;
o кредити з іншим забезпеченням (страхування тощо), яке
застосовується
як
додатковий
захід
забезпечення
повернення кредитів і сплати відсотків;
o незабезпечені (бланкові кредити).
Фізичним особам банк надає:
o споживчі кредити, які надаються тільки в національній валюті на поточні потреби для придбання товарів
довгостроково-го споживання та для оплати послуг, в
інвестиційну діяльність для купівлі та будівництва
нерухомості житлового призначення та освоєння землі;
o кредити для поповнення платіжних карток міжнародних
платіжних систем, що надаються як у національній, так і в
іноземних валютах.
Залучаючи в процесі реалізації власного бізнесу позичкові кошти інших
осіб за договорами позики або кредиту, позичальнику необхідно

пам’ятати про деякі основні фактори, які впливають на ризик невиплати
та/або затримки виплати по основному боргу та відсотках :
- низька особиста відповідальність, яка підтверджує прислів’я: «гроші
беруть чужі і на певний час, а віддають свої і назавжди»;
- низька правова грамотністю або неуважність при укладанні договору
кредиту (позики);
- прорахунки у бізнес-плані;
- зміни економічно-правових умов господарювання (зміна цін і тарифів,
зміна правового регулювання, зміна валютних курсів тощо);
Крім того, невиплата та/або затримка виплати по фінансових
зобов’язаннях тягне за собою штрафні санкції для позичальника, а
часто і звернення стягнення на заставне, а у разі його недостатності, на все майно позичальника та/або його майнового поручителя.
Інвестиції.
Відповідно до Закону України ―Про інвестиційну діяльність‖ інвестиціями
є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 156
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об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.
Такими цінностями можуть бути:
o кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні
папери;
o рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування
та інші матеріальні цінності);
o майнові права інтелектуальної власності;
o сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших
знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків
та виробничого досвіду, необхідних для організації того чи
іншого виду виробництва, але не запатентованих («ноухау»);
o права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;
o інші цінності (ст. 1).

Інвестори - суб’єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про
вкладення
власних,
позичкових
і
залучених
майнових
та
інтелектуальних цінностей в об’єкти інвестування. Інвестори можуть
виступати в ролі вкладників, кредиторів, по-купців, а також виконувати
функції будь-якого учасника інвестиційної діяльності (ст. 5).
Порядок здійснення інвестицій з боку іноземних інвесторів регулюється
Законом України ―Про режим іноземного інвестування‖.
На території України підприємства з іноземними інвестиціями
створюються і діють у формах, передбачених законодавством України
(ст. 16). Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями
повинні містити відомості, передбачені законодавством України для
відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також
відомості про державну належність їх засновників (учасників) (ст. 17).
Майно, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до
статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів
для реалізації або власного споживання), звільняється від обкладення
митом. При цьому митні органи здійснюють пропуск такого майна на
територію України на підставі виданого підприємством простого векселя
на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних
днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель
погашається і ввізне мито не справляється, якщо у період, на який
дається відстрочення платежу, зазначене майно зараховано на баланс
підприємства і податковою інспекцією за місцезнаходженням
підприємства зроблена відмітка про це на примірнику векселя. Порядок
видачі, обліку і погашення векселів встановлюється Кабінетом Міністрів
України (ст. 18).
Державні програми.
Кошти, які передбачені державними програмами на центральному та
регіональному (місцевому) рівнях можуть стати корисним ресурсом для
створення об’єкту сільського туризму, враховуючи той факт, що
розвиток малого підприємництва, сільського туризму, будівництво

житла та інфраструктурних об’єктів, всебічний розвиток сільських
територій оголошені пріоритетними напрямками державної політики.
Закон України ―Про державну підтримку малого підприємництва»
визначає, що підтримка малого підприємництва здійснюється
відповідно до Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні, програми підтримки малого підприємництва в
Автономній Республіці Крим, регіональних та місцевих програм
підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до
законодавства (ст. 7). Фінансове забезпечення реалізації державної
політики у сфері підтримки малого підприємництва здійснюють
відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні
Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні регіональні фонди підтримки підприємництва, на місцевому рівні місцеві
фонди підтримки підприємництва (ст. 13).
Одним із головних напрямів Національної програми сприяння розвитку
малого підприємництва відповідно до Закону України від 21 грудня 2000
року N 2157-III є створення умов для побудови дієвої та ефективної 158
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фінансово-кредитної системи підтримки діяльності суб’єктів малого
підприємництва.
Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва спрямована на:
- формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та
кредитно-гарантійних установ;
- розроблення та запровадження ефективних кредитно-гарантійних
механізмів мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва;
- створення та підтримку фінансових інститутів, які працюють на
розвиток малого підприємництва (ст. 3).
Український фонд підтримки підприємництва ( www.ufpp.gov.ua ) діє
відповідно до вищезазначених законів України, постанови Кабінету
Міністрів України від 27.08.1995 р. № 687 та свого статуту:
o впроваджує фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого
підприємництва;
o впроваджує регіональну політику підтримки малого
підприємництва, координацію та методичне забезпечення

роботи
державної
системи
фондів
підтримки
підприємництва;
o впроваджує освітні заходи для підприємців та інших осіб, які
мають намір займатися підприємницькою діяльністю;
o бере участь у створенні регіональних та місцевих фондів
підтримки підприємництва;
o бере участь у програмах підтримки підприємництва, в тому
числі міжнародних.
Регіональні програми спрямовуються на комплексне вирішення питань
розвитку та підтримки малого підприємництва в межах повноважень
місцевих
органів
виконавчої
влади
та
органів
місцевого
самоврядування (ст. 5).

Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву ( www.molod-kredit.gov.ua ) відповідно до постанови
Кабінету Міністрів від 26.10.2000 р. № 1604 та поставлених перед ним
завдань:
- здійснює залучення іноземних інвестицій, в тому числі кредитів, для
подальшого кредитування сімей та одиноких громадян для будівництва
(реконструкції) і придбання житла згідно із законодавством;
- здійснює кредитування, в тому числі пільгове, та фінансування витрат
на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для молоді та інших
верств населення;
- бере участь у розробленні та реалізації міжнародних інвестиційних
проектів державних, регіональних і місцевих програм поліпшення
житлових і соціально-економічних умов сімей та одиноких громадян
України;
- здійснює компенсацію відсоткової ставки кредитів комерційних банків,
наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію) і придбання житла (далі - часткова
компенсація).
Право на отримання кредиту мають молоді сім’ї та одинокі молоді
громадяни, які згідно з законодавством визнані такими, що потребують
поліпшення житлових умов, а саме:

o сім’я, в якій чоловік та дружина віком до 35 років включно;
o неповна сім’я в якій мати (батько) віком до 35 років включно
мають неповнолітніх дітей (дитину);
o одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно. Кредит
відповідно надається молодим сім’ям та одиноким
o молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла
терміном повернення до 30 років.
Громадяни, які проживають в індивідуальному будинку, збудованому за
рахунок кредиту, у сільській місцевості мають право на додаткові пільги.
Якщо
позичальник
постійно
працює
сільськогосподарському
виробництві, у соціальній сфері села та органах місцевого
самоврядування на селі, йому погашається 25% суми наданого кредиту
додатково до вищевказаних пільг.
Фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на
селі на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р.
№ 1211здійснюють:
- надання фінансової підтримки індивідуальним забудов-никам довгострокових (до 20 років, а молодим та неповним сім’ям - до 30 160
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років) кредитів у розмірах, що визначаються із розрахунку кошторисної
вартості будинку, для спорудження індивідуальних житлових будинків з
надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених
житлових будинків;
- надання разом з місцевими державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування практичної допомоги індивідуальним
забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних
ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельними матеріалами та
супутніми товарами, укладення договорів з підрядними організаціями та
контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершення робіт
згідно з етапами будівництва та умов інженерного забезпечення, а
також технічний нагляд за будівництвом житла та інженерних мереж;
- укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з
підрядними організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях
компактної забудови.

Український державний фонд підтримки фермерських господарств
( https://udf.gov.ua/ ) відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 р. № 1102 надає:
- фінансову підтримку на поворотній основі - з урахуванням обсягу
виробництва фермерськими господарствами сільськогосподарської
продукції за попередні три роки відповідно до статистичної звітності;
- фінансову підтримку на конкурсних засадах на безповоротній основі
надається новоствореним фермерським господарствам, фермерським
господарствам
з
відокремленими
фермерськими
садибами,
фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та
розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях,
протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат,
зазначених у постанові Кабінету Міністрів України.
Міжнародні програми.
На території України сьогодні діє низка міжнародних донор-ських
організацій, які здійснюють фінансову підтримку проек-тів і програм по
розвитку
реального
сектору
економіки
України,
місцевого
самоврядування, громадських ініціатив, розбудови конкретних
територій, в тому числі сільських, запровадження на теренах України
кращого світового та європейського досвіду тощо.
Фонд Східна Європа ( www.eef.org.ua ) є міжнародною
благодійною організацією, заснованою Фондом Євразія у 2007 році.
Місія Фонду - сприяти соціальному та економічному розвитку України,
мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство
громади, влади та бізнесу. Підтримка Фонду здійснюється Агентством
США з міжнародного розвитку (USAID) через Фонд Євразія та іншими
донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами.
Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) ( www.irf.ua ) засновано
у квітні 1990 року. Він входить до заснованої Джорджем Соросом
Мережі Фундацій Відкритого суспільства.

Місія МФВ – фінансово й організаційно сприяти становлен-ню
відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки
значущих для його розвитку громадських ініціатив.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) (
www.ebrd.com ) є міжнародною фінансовою організацією, яка фінансує
проекти у 29 країнах від Центральної Європи до Центральної Азії.
Вкладаючи капітал в першу чергу у ті підприємства приватного сектору,
потреби яких не можуть бути в повній мірі задоволені за рахунок ринку,
Банк сприяє розвитку підприємництва і переходу до відкритої і
демократичної ринкової економіки.
Британська рада ( www.britishcouncil.org ) - це міжнародна
організація, що представляє Сполучене Королівство у галузі освіти і
культури.
Британську Раду засновано 1934 року. Сьогодні вона працює 226
містах 110 країн світу. Патроном Британської Ради є королева
Єлизавета ІІ. Віце - патроном є Принц Уельський. В Україні Британська 162
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Рада працює з 1992 року і має представництва у Києві, Донецьку,
Львові та Одесі.

Соціальне підприємництво – це бізнес, що має переважно соціальні
цілі, а доходи якого спрямовані головним чином на реінвестування в
розвиток підприємництва та/або спрямовуються на громадські справи
чи вирішення гострих соціальних проблем.
Фонд «УКРАЇНА – ХАБІТАТ» ( http://fund.habitat.org.ua/ ).
Проект є продовженням Проекту Програми розвитку ООН «Підтримка
малого та середнього підприємництва в Україні» (УКР-99-010), який
було реалізовано протягом 1999-2002 рр., який орієнтований на
укріплення управлінського потенціалу керівників місцевих органів
влади, малих та середніх підпри-ємств в області стратегічного
планування та інвестиційного менеджменту, шляхом розробки та
реалізації МІСЦЕВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОГРАМ (МІП), які орієнтовані

на залучення інвестицій у розвиток малого та середнього бізнесу на
місцевому рівні.
Політика Проекту полягає в наступному:
o залучення інвестицій не в окремі проекти, а в МІП;
o здійснення Проекту на основі співфінансування з боку
міжнародних організацій-донорів, місцевих органів влади та
підприємців;
o формування партнерства та взаємної відповідальності
місцевих органів влади і підприємців через механізми
спільної застави і ресурсних гарантій.
Достатньо розвинена сьогодні донорська підтримка господарської
діяльності в сфері сільського туризму (агротуризму) в країнах Європи.
Наприклад, агротуристичні господарства Польщі можуть отримати
фінансові ресурси для започаткування і ведення діяльності з різних
джерел.

Програма COSME http://cosme.me.gov.ua/ - це набір тематичних
підпрограм, реалізація яких покликана:
1) Вирішити проблеми в сфері малого і середнього підприємництва, які
пов'язані з доступом до фінансування, виходом на нові ринки та
вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів;
2) Вдосконалити пріоритетні сфери національної економіки (IT-сфера,
туризм, галузі промисловості).
З розширеним переліком усіх конкурсів Європейської Комісії
англійською мовою за програмами підтримки малого та
середнього
бізнесу,
можна
ознайомитися
на
порталі
https://ec.europa.eu/easme/en#pillar-smesupport.

Звичайно, крім усіх зазначених вище джерел, існують також комерційні
кредити, які, з огляду на високу процентну ставку і складні для

виконання умови (кредитоспроможність),
зацікавленням серед сільських мешканців.

користуються

меншим

Складно визначити проблеми, пов’язані з використанням коштів на
розвиток агротуризму, бо вони залежать від багатьох чинників.
Напевно, однією з них є відсутність активності мешканців села і
бажання змінювати своє життя, різний рівень заможності мешканців
окремих областей України.
Наступна причина – це безпідставний страх перед кількістю необхідних
для заповнення документів під час складання заявки на
співфінансування. Також значна проблема – це відсутність власних
фінансових ресурсів, що дають можливість реалізувати інвестицію, бо у
випадку програм Євросоюзу треба насамперед реалізувати інвестиції,
що передбачені у договорі з Мінекономрозвитку України, а після їх
завершення звернутись з проханням про повернення понесених витрат
згідно з вищевказаним договором. Треба однак підкреслити, що зараз
збільшується кількість осіб, зацікавлених використанням коштів
Євросоюзу для розвитку своїх агротуристичних господарств та інших 164
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заходів, що створюють нові робочі місця у сільській місцевості, ніж на
початку діяльності програм підтримки. Проте, все ще треба проводити
інформаційну і навчальну діяльність серед мешканців села щодо
розвитку сільських територій.

КРОК 3. СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
3.1. Поняття туристичного продукту в сфері агротуризму
Успіх комерційної діяльності на ринку туризму визначається, в
першу чергу, привабливим туристичним продуктом, який суб’єкт
туристичної діяльності може запропонувати на ринок.
В загальному вигляді туристичний продукт є сукупністю вельми
складних різноманітних елементів таких, як природні ресурси (повітря,
вода, сонце, ландшафт і ін.), історично-культурні, архітектурні визначні
пам’ятки, які можуть зацікавити туриста і спонукати його здійснити

подорож; засоби розміщення та харчування туристів, устаткування для
відпочинку, занять спортом.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про туризм» туристичний
продукт – це попередньо розроблений комплекс туристичних послуг,
який поєднує не менше двох послуг, що реалізуються або
пропонуються для реалізації за визначеною ціною, до складу якого
входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні
послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги з
організації відвідин об’єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації
сувенірної продукції тощо).
Так, одним з основних продуктів споживання ринку туристичних послуг є
тур. Тур – це комплекс туристичних благ, послуг та товарів,
представлений у вигляді програми, складеної з урахуванням
індивідуальних побажань, в межах якої реалізується мета перебування
людини поза постійним місцем проживання, і комплекс заходів по її
реалізації на відповідному якісному рівні.
Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку
набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ,
заходом, який реалізує мету подорожування і, в той
же
час,
результатом діяльності туристичної фірми, джерелом її прибутку.
Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по
життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному
якісному рівні мета подорожі. Маршрут і програма забезпечують мету
подорожі, а заходи з життєзабезпечення туриста під час подорожі –
безпеку та комфортність при реалізації цієї мети. Матеріально-технічна
база характеризується категорією підприємств, що надають послуги
гостинності певного класу (тип закладів розміщення та їх категорія за
євростандартом,
ціни
номерного
фонду).
Інфраструктурне
забезпечення
включає
характеристику
сполучень
(наявність
транспортного зв’язку, в тому числі прямих лінійних рейсів, їх
взаємозамінність, інтенсивність руху), транспортних засобів (тип і
відповідна йому комфортність та швидкість пересування, місткість),
інформацію про вартість проїзду та транспортні компанії.

Сільський туризм – це сектор туристичної галузі, орієнтований на
використання природних, культурно-історичних і інших ресурсів
сільської місцевості і її специфіки для створення комплексного
туристичного продукту. Обов’язковою умовою для реалізації даного
продукту є те, щоб засоби розміщення туристів знаходилися в сільській
місцевості без промислової і багатоповерхової забудови.
Населення сільської місцевості, можливо і міське, включаючи фермерів,
що мають порожні будинки, кімнати або поверхи у власних будинках,
надає їх з мінімальним омеблюванням і наявністю господарських
засобів (посуду, постільної білизни, рушників і ін.) для оренди від двох
днів до декількох місяців. Для створення привітнішого прийому
господарі можуть запропонувати додаткові послуги гостям: організацію
розважальних заходів (баня або сауна, спільний похід на шашлики, по
ягоди і гриби, риболовля, мисливство, верхова їзда і т. д.); залучення
гостей для допомоги в простих сільськогосподарських роботах, таких як,
наприклад, годування тварин, збір урожаю ягід або огірків, не
виключено – надання допомоги по догляду за дітьми гостей тощо. Але
при аналізі туристичного продукту необхідно отримати ясну відповідь на 166
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запитання: «Що насправді купуватиме турист?». Адже, до певного
моменту туристичний продукт не має для споживача абсолютно ніякої
цінності. Люди набувають на ринку не товари, а їх функціональну
здатність задовольняти певну людську потребу. Так, турист оплачує не
готельне розміщення, а нові відчуття і знайомства з невідомим, не
біфштекс, задоволення від нього. Тільки усвідомивши, що товар здатен
задовольняти якусь важливу потребу, людина стає покупцем.
Реалізація ринкового інтересу агротуристичного господарства до свого
товару (туристичного продукту) зумовлює необхідність детального
вивчення його споживчих якостей і властивостей, виявлення його
найпривабливіших сторін для туристів як покупців цього товару.
Перше питання, яке найчастіше можна почути: «Навіщо їхати в
сільську місцевість, адже багато хто має дачу?». Частково можна
погодитися з тим, що приватні дачні ділянки створюватимуть певну
конкуренцію розвитку сільського туризму, але тільки часткову.

По-перше, багато хто знає про велику проблему збереження дачних
будинків у повній цілості, оскільки крадіжка і підпали, не є рідкістю.
Люди, у яких немає дачі, в даному випадку мають альтернативу:
постійно хвилюватися про своє майно або спокійно жити, працювати в
місті і при цьому кожного разу вибирати нові місця відпочинку в
сільській місцевості.
По-друге, сільський туризм дає можливість відпочити від домашнього
побуту жіночій частині родини і отримати нові враження дітям.
По-третє, він дозволяє отримати зміну обстановки за невеликі для
сім’ї гроші, оскільки вартість такого мешкання нижча, ніж у готелі. При
цьому всі знають про нестачу або вкрай незадовільний стан більшості
старих готелів в маленьких містах, з їх мінімальним комфортом і досить
значними цінами.
По-четверте, сьогодні на ринку туризму зростає інтерес до
внутрішнього туризму і є конкретний попит на оренду у літній період
(іноді на достатньо тривалий строк) будинків в сільській місцевості.
Відповідями на друге питання, яке постає перед власником агросадиби:
«Чого чекають туристи від сільського туризму?» можуть бути:
– спокою і розміреності сільського життя;
– чистого повітря, сільської тиші і натуральних продуктів;
– комфорту умов мешкання;
– домашньої атмосфери;
– прийнятних цін;
– відчуття близькості з природою;
– отримання нових вражень;
– можливості розваг для дітей і проведення дозвілля для дорослих.
Важливо відзначити, що сільський туризм це не тільки перебування
туриста в сільському будинку, але і функціонування цілої
інфраструктури сільського туризму, яка включає добре транспортне
сполучення між населеними пунктами, місця проведення дозвілля,
наявність служб, що надають різні послуги з надання туристичної
інформації, маленькі ресторанчики, кафе. При цьому кожен гість, а в
сільському туризмі туриста називають «гостем», повинен постійно
відчувати домашній комфорт і підвищену персональну увагу.

Важливо пам’ятати, що головне в обслуговуванні туриста – гостинність,
виявлена дружелюбністю, щирому бажанні господаря організувати
відпустку гостей в своєму будинку. Якість обслуговування приймаючої
сторони полягає в увазі і задоволенні потреб туриста.
Проте, для того, щоб гість оцінив сільську гостинність, одного лише
багатства природних ресурсів недостатньо. Господарі повинні докласти
зусиль, освоюючи культуру побуту, дотримуватися тиші, підтримувати
чистоту в будинку і на прилеглій території, створюючи комфортні умови
для мешкання за прийнятну ціну. Для організації повноцінного дозвілля
необхідні додаткові послуги: баня або сауна, походи за грибами,
ягодами, травами, риболовля, полювання, верхова їзда, догляд за
тваринами, національна кухня тощо.
Головне завдання власника об’єкту розміщення – забезпечити
надзвичайно високий рівень послуг. Якщо власник зумів перевищити
очікування гостей, то гість повертатиметься знову і знову. Важливим
аспектом туристичного продукту в сфері сільського туризму є
можливість використання етнографічних особливостей території: 168
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ознайомлення з традиціями, національною кухнею, ремеслами,
фольклором конкретної місцевості, а також участь в етнографічних
святах, приурочена до найбільш важливих подій в житті населення.
3.2. Основні та додаткові послуги в агротуризмі
В загальній практиці організації туристичної діяльності під туристичним
продуктом розуміють три основних види можливої пропозиції на ринку:
1) тур, комплексна туристична послуга (пропонується фірмами,
туроператорами (організаторами), може бути проданий споживачеві
для особистого користування, а також оптовим покупцям - фірмампосередникам або турагентствам);
2) окремі туристичні послуги, до яких можна віднести транспортні
послуги, послуги розміщення, послуги з оформлення закордонних
паспортів і віз країни перебування, страховку, екскурсійну, анімаційну
програму, прокат автомобіля та багато іншого;

3) товари туристичного призначення, включаючи різноманітні матеріали
(каталоги, довідники, карти, словники, путівники, сувенірна продукція і
т.д.), які необхідні туристу і подорожуючому в країні перебування.
Робота туристичного підприємства може полягати як в організації всієї
подорожі, так і в організації надання окремих послуг, продажу товарів
туристичного призначення.
Найчастіше до основних послуг, які надаються туристичними
підприємствами належать:
o візова підтримка;
o організація перевезень;
o перевезення туриста від місця його прибуття в країну до
місця розміщення (місця тимчасового перебування під час
відпочинку) і назад (трансфер), а також інші перевезення в
межах країни перебування, які передбачені умовами
подорожі;
o розміщення, харчування;
o страхування туристів;
o організація екскурсій та дозвілля.
Серед додаткових послуг, зазвичай, фігурують:
o послуги гідів, гідів-перекладачів;
o послуги ремонту техніки;
o послуги з прокату;
o обмін валюти;
o телефон, пошта інші види комунікацій;
o побутове обслуговування;
o право користування пляжем тощо.
Що ж можна розглядати як основні та додаткові послуги в сфері
сільського туризму? Це переважно залежить від тієї форми організації
об’єкта сільського туризму, який обере господар цього об’єкту.
Розглянемо це питання на конкретних прикладах.
Варіант 1. «Bed & Breakfast» (з англ. «Ліжко та Сніданок») – класичний
варіант, з якого, посуті, і розпочався сільський туризм як окремий вид
туристичної діяльності. Передбачає розміщення гостя (туриста) на ніч
та приготування йому сніданку, після якого гість має вільний час на

здійснення самостійних подорожей або походів, відвідин природних,
історичних, релігійних пам’яток.
Основні послуги: надання ліжко-місця, прибирання, харчування.
Додаткові послуги: прокат туристичного та іншого спорядження,
продаж сувенірної, рекламної та іншої продукції, баня (сауна).
Варіант 2. «Тур вихідного дня» передбачає розміщення туриста
(родини) на два вихідних дні (дві доби).
Основні послуги: надання ліжко-місця, прибирання, харчування або
надання доступу до місць самостійного приготування їжі.
Додаткові послуги: організація пікніку, пісенного вечора, екскурсії,
рибної ловлі, прогулянки по околицях, баня (сауна), продаж
сільгосппродукції.
Варіант 3. «Відпочинок на сільській садибі» передбачає розміщення
гостей (переважно родин з дітьми або подружніх пар) на термін від 5 до
10 днів (іноді на триваліший строк) та вимагає більш ретельної
підготовки та більших капіталовкладень. Розмір капіталовкладень
впливає на якість послуг та їхню ціну.
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Основні послуги: надання окремих приміщень (краще з окремими
виходами) у будинку господарів або окремому гостьовому будинку,
прибирання, харчування або надання доступу до місць самостійного
приготування їжі.
Додаткові послуги: організація пікніків, екскурсій, рибної ловлі,
прогулянок по околицях, походів, пісенних вечорів, майстер-класів, баня
(сауна),
продаж
сільгосппродукції,
демонстрація
процесів
сільськогосподарського виробництва (збір меду, стрижка овець, догляд
за тваринами, виробництво сиру, і т.д.), ознайомлення з традиційними
народними промислами.
Варіант 4. «Культурно-етнічна програма» - є варіантом не дуже
розповсюдженим, але при гарній його організації достатньо ефективним
з точки зору прибутковості. Програма проводиться на базі
господарства, триває 2-4 години та передбачає занурення групи
туристів в атмосферу повсякденного побуту, притаманного тій чи іншій
місцевості або народності. У «високий» сезон можна проводити по 2-3
програми на день.

Основні послуги: екскурсія по садибі, організація харчування стравами
національної кухні, етнічна програма з аматорськими або професійними
виконавцями з залученням гостей до участі у цій програмі.
Додаткові
послуги:
продаж
сувенірної,
рекламної
та
сільськогосподарської продукції.
Варіант 5. «Відпочинок на галявинці» передбачає надання групі туристів
доступу до користування територією господарства та його спорудами
(дитячими та спортивними майданчиками, альтанками, місцями для
приготування шашликів та барбекю). Гості приїздять, як правило, зі
своїми харчами, з яких і готують собі страви. Набирає популярності як
корпоративний, так і сімейний, дитячий (шкільний) види відпочинку.
Зростає попит на цей вид відпочинку з боку родин під час проведення
другого дня весілля (перший день святкується, як правило, в ресторані,
після якого залишається багато їжі та напоїв).
Основні послуги: надання платного доступу до користуван-ня
територією і спорудами, прокат спортивного спорядження, продаж дров,
прокат мангалів та іншого обладнання.
Додаткові послуги: прокат посуду, шезлонгів, матраців тощо, продаж
сувенірної, рекламної та сільгосппродукції, баня (сауна), приготування
замовлених страв.
Варіант 6 «Спеціалізована садиба» проектується та облаштовується як
відпочинок для певної цільової групи туристів: рибалок, мисливців,
любителів верхової їзди, людей з інвалідністю, родин з маленькими
дітьми та ін. В цьому випадку до основних послуг, крім послуг
проживання і харчування, будуть віднесені послуги, які спеціально
розробляються та позиціонуються для певної категорії туристів,
наприклад, надання плаваючих засобів (для рибалок), організація
полювання (для мисливців), надання коней, організація кінних походів,
іпотерапія (для любителів верхової їзди) тощо.

3.3. Сертифікація і стандартизація туристичних послуг в
агротуризмі
Як визначено в Законі України «Про туризм», основними цілями
державного регулювання в галузі туризму є:

o забезпечення закріплених Конституцією України прав
громадян на відпочинок, свободу пересування, відновлення і
зміцнення здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я
довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;
o безпека туризму, захист прав та законних інтересів туристів,
інших суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань, прав
та законних інтересів власників або користувачів земельних
ділянок, будівель та споруд;
o збереження цілісності туристичних ресурсів України, їх
раціональне використання, охорона культурної спадщини та
довкілля, врахування державних і громадських інтересів при
плануванні та забудові територій; створення сприятливих
умов для розвитку індустрії туризму, підтримка пріоритетних
напрямів туристичної діяльності.
З метою захисту інтересів споживачів і держави з питань без-пеки
туризму, життя і здоров’я громадян, охорони майна та до-вкілля;
класифікації туристичних ресурсів України, забезпечення їх охорони,
встановлення гранично допустимих навантажень на об’єкти культурної
спадщини та довкілля; підвищення якості товарів, робіт, послуг
відповідно до потреб споживачів; забезпечення безпеки об’єктів 172
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туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і
техногенних
катастроф
та
інших
надзвичайних
ситуацій;
взаємозамінність та сумісність товарів, робіт, послуг, їх уніфікацію в
Україні діє державна система стандартизації у сфері туристичної
діяльності.
Нормативні документи із стандартизації у сфері туризму можна
поділити на:
1. загальні стандарти, які запроваджуються у всіх сферах
громадського
життя
і
господарювання
(наприклад,
стандарти, що містять вимоги до будівництва і експлуатації
об’єктів капітального будівництва, виробництва промислових
і харчових товарів, санітарних вимог до якості води,
стандарти управління якістю процесів виробництва тощо);
2. спеціальні стандарти щодо виробництва та надання
туристичних послуг.
Сьогодні в Україні діють:

1. республіканські стандарти Української РСР (РСТ УРСР), які
застосовуються як державні до їх заміни чи скасування;
2. державні стандарти України (прийняті після 1991 року), які
затверджуються центральним органом виконавчої влади з
питань технічного регулювання, а державні стандарти в
галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої
влади з будівництва та архітектури;
3. міждержавні стандарти, передбачені Угодою про проведення
погодженої політики в сфері стандартизації, метрології та
сертифікації, підписаною у м. Москві 13 березня 1992 року
(надалі - міждержавні стандарти).
Сертифікація – це процедура, при якій спеціально уповноважений
державний орган вчиняє перевірку та документально (шляхом видачі
сертифіката відповідності) підтверджує відповідність продукції, систем
управління якістю, систем управління охороною праці, систем
управління персоналом та іншим установленим законодавством
вимогам (стандартам), що діють на території України.
За видами сертифікація поділяється на:
 обов’язкову сертифікацію – для виготовленої або імпортованої
продукції, що входить у список обов’язкової сертифікації.
Обов’язкова сертифікація продукції здійснюється тільки за
показниками безпеки;
 добровільну сертифікацію - для виготовленої або імпортованої
продукції, що не входить у список обов’язкової сертифікації,
ініціативи заявника.
Це спосіб підвищення конкурентоздатності товару. Добровільна
сертифікація продукції, здійснюється за тими показниками, які вибирає
сам заявник.
Під час проведення сертифікації та у разі позитивного рішення органу з
сертифікації заявникові видається сертифікат та право маркувати
продукцію спеціальним знаком відповідності.
Україні, починаючи з жовтня 1999 року, з метою підвищення рівня
туристичного обслуговування, сприяння споживачам у свідомому виборі
туристичних послуг, забезпечення рівних можливостей суб’єктам
туристичної діяльності на ринку туристичних послуг, забезпечення

захисту прав і законних інтересів, життя, здоров’я та майна громадян,
підвищення рівня екологічної безпеки, була впроваджена сертифікація
та категоризація об’єктів туристичної індустрії, зокрема, засобів
розміщення та закладів харчування.
Сертифікація готельних послуг та послуг харчування, що надаються
суб’єктами туристичної діяльності (готелі, мотелі, туристичні бази,
кемпінги, оздоровчі заклади тощо), є обов’язковою та проводиться
виключно в державній системі сертифікації, яка створена Державним
комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої
політики.
Сертифікація туристичних послуг проводиться згідно з Правилами
обов’язкової сертифікації послуг
з
тимчасового
розміщення
(проживання) (в редакції наказу Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики від 17.06.2010 р. № 238)
та Правилами обов’язкової сертифікації послуг харчування (наказ
Державного комітету по стандартизації метрології та сертифікації
України від 27.01.1999 р. № 37), на відповідність обов’язковим вимогам 174
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нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки для життя та
здоров’я людей, захисту їхнього майна та охорони навколишнього
середовища.
Відповідно до Порядку надання послуг з тимчасового роз-міщення
(проживання), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15.03.2006 р. № 297, послуги з тимчасового розміщення підлягають
обов’язковій сертифікації стосовно безпеки для життя та здоров’я
людей, захисту їх майна та охорони довкілля в порядку, встановленому
законом. При чому, зазначений Порядок має застосовуватися як до
колективних засобів розміщення, так і до індивідуальних. Виключенням
є розміщення юридичною особою своїх працівників у засобі розміщення,
що йому належить, розміщення осіб на строк більше місяця та осіб, які
навчаються у навчальному закладі, а також безоплатне розміщення
фізичною особою родичів або інших осіб.
Відповідно до державного стандарту ДСТУ 4268-2003 «Послуги
туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.» засоби розміщення

туристів поділяють на колективні та індивідуальні. Розглянемо об’єкти,
які можна використовувати для надання послуг розміщення у сфері
сільського туризму:













o колективні засоби розміщення (кількість місць 10 або
більше):
помешкання, призначені для відпочинку - засоби розміщення, що
мають єдине керівництво і надають обмежені готельні послуги,
крім щоденного заправляння ліжок та прибирання житлових
приміщень (комплекси будинків, організовані як житло, або
бунгало);
закриті майданчики, призначені для розташовування наме-тів,
автофургонів, автопричепів та будинків на колесах, що мають
єдине керівництво і надають певні туристичні послуги
(інформаційні, продаж товарів у магазинах, відпочинок та розваги);
індивідуальні засоби розміщення (кількість місць менш як 10):
власне житло, в якому за плату або безоплатно надають
обмежену кількість місць; у цьому разі всі одиниці розміщування
(кімната, житло) є незалежні і їх займають туристи або господарі,
які використовують це житло обмежений проміжок часу як другий
будинок або будинок для відпочинку (дачу);
житло, орендоване у приватних осіб (квартири, вілли, будинки,
котеджі тощо), що їх на тимчасових засадах здають в оренду як
повністю облаштовані одиниці для проживання туристів на
підставі угод між домашніми господарствами;
неосновне власне житло (квартири, вілли, будинки, котеджі тощо),
яке використовують під час туристичної подорожі відвідувачі;
інші індивідуальні засоби розміщування, які складаються з наметів
на неорганізованих майданчиках.

ДСТУ 4268-2003 містить загальні вимоги до засобів роз-міщення,
зокрема:
o зручні під’їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками та
вимощеними пішохідними доріжками;
o прилегла до засобів розміщування територія повинна бути
впорядкована та озеленена, добре освітлена; мати
майданчик з твердим покриттям для короткочасного
паркування
автотранспорту,
необхідні
довідковоінформаційні вказівники, смітники;
o наявність вивіски із зазначенням виду та назви засобу
розміщення;
o наявність інформації стосовно виконавців послуг засобів
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o
o
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o
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o
o

o

o

розміщування, режиму їх роботи та переліку послуг, що
надаються, яка повинна знаходитися при вході на територію
і (або) у приміщенні;
освітлення в житлових та громадських приміщеннях —
природне та штучне, в коридорах — цілодобове згідно із
СНиП 23-05;
систему електропостачання з підведенням до житлових
приміщень, електричні розетки повинні бути відповідно
помарковані (зазначено електричну напругу);
холодне та гаряче водопостачання і каналізацію — згідно зі
СНиП 2.04.01 (у сільських районах та у районах з перебоями
у водопостачанні необхідно забезпечити мінімальний запас
води не менше ніж на добу та підігрів води);
опалення, що підтримує температуру повітря у житлових
приміщеннях у межах від 18 °С до 22 °С згідно зі СНиП
2.04.05;
вентиляцію (природну або примусову), що забезпечує
циркуляцію повітря і перешкоджає проникненню сторонніх
запахів у житлові приміщення згідно з СНиП 2.04.05;
телефонний зв’язок;
мережу радіомовлення (підведення до усіх житлових кімнат)
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або незалежні від мережі радіоприймачі;
площа житлової кімнати повинна бути не менша ніж 8 м2;
площа житлової кімнати на одну особу, що проживає у
будинках - не менша ніж 6,0 м2 (цілорічного
функціонування), не менша ніж 4,5 м2 (сезонного
функціонування);
у житловій кімнаті повинні бути: меблі (ліжко, тумбочка, стіл,
стілець, шафа або ніша для одягу), інвентар (килимок біля
ліжка, дзеркало тощо), постільні речі (матрац, дві подушки,
наволочки, ковдра, покривало на ліжко, простирадло,
підковдра) за кількістю тих, хто проживає, та рушники (не
менше двох на одного туриста); цупкі завіски або жалюзі, що
дають змогу затемнювати приміщення, та прозорі завіски на
вікнах; світильники на стелі (на стіні); замки у дверях із
внутрішнім запобіжником; відповідний інвентар (попільничка
— крім засобів розміщування для дітей та юнацтва, ключ
комбінований для відкривання пляшок, на-бір посуду для
питної води тощо);
санвузол у номері повинен бути обладнаний умивальником,
унітазом, ванною або душем. За відсутності санвузла в
номері засоби розміщування повинні мати санітарні об’єкти
загального користування (з розрахунку один унітаз, один

умивальник і один душ не більше ніж на десять осіб окремо
для жінок та чоловіків);
o у санвузлі повинні бути: дзеркало над умивальником з
освітленням, поличка для туалетних речей, тримач для
рушників, гачки для одягу, туалетне мило або дозатор для
рідкого мила, туалетний папір, накривка до унітаза, кошик
для сміття.
У засобах розміщування треба передбачити: кімнату побуто-вого
обслуговування з праскою та прасувальною дошкою, щітками для одягу
та взуття — в колективних засобах розміщування, надання праски та
прасувальної дошки — в індивідуальних засобах розміщування; місце
для прання та сушіння одягу з необхідним обладнанням та інвентарем;
приміщення або частину приміщення для перегляду телепередач та
інших культурно-масових заходів; приміщення для надавання послуг
харчування згідно з ГОСТ 30523 і (або) кухня для самостійного
приготування їжі, з холодильником, електричною (газовою) плитою або
пічним опаленням; пристрої зручного користування для інвалідів:
нахилені пандуси біля вхідних дверей для проїзду інвалідного візка,
ліфти, спеціально облаштовані номери і туалети та інше згідно з ДБН
В.2.2-9 (у новозбудованих колективних засобах розміщування);
Обслуговуючий персонал, що надає послуги у колективних
засобах розміщування, повинен мати відповідну освіту та кваліфікацію,
що відповідає виконуваній роботі та створювати атмосферу гостинності,
комфорту, бути доброзичливим та ввічливим;

У колективних засобах розміщування повинні бути розроблені та
затверджені посадові інструкції для персоналу.
Крім того, ДСТУ 4268-2003 висуває певні вимоги до послуг, що
надаються засобом розміщення, а також до безпеки та охорони
навколишнього середовища.
Наведені вище вимоги, як можна бачити, не виходять за межі загальних
вимог до комфорту проживання та безпеки людини, хоча деякі з них
(наприклад, наявність мережі радіомовлення, попільниць у кімнатах,

облаштування кімнат для інвалідів) з урахуванням сучасних реалій
сільського туризму доцільніше було б зробити не такими обов’язковими.
Нормативні документи передбачають обов’язкову сертифікацію послуг
тимчасового розміщення та не містять виключень щодо засобів
розміщення та суб’єктів туристичної діяльності. Тобто, проходити
процедуру сертифікації та отримувати відпо-відний сертифікат мають
всі суб’єкти туристичних послуг, які надають послуги розміщення
(проживання) – від п’ятизіркових готелів та круїзних лайнерів до
наметових містечок та хат-мазанок. Що ж до практики самої процедури
сертифікації об’єктів сільського туризму, то за інформацією, отриманою
від органів сертифікації та власників агросадиб, сьогодні в Україні вона
практично не проводиться, а наявність сертифікатів відповідності
туристичних послуг державним стандартам контролюючі органи не
перевіряють.
Послуги харчування, що надаються суб’єктами туристичної діяльності,
також підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до Правил
обов’язкової сертифікації послуг харчування, затверджених наказом 178
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37.
Об’єктами
обов’язкової сертифікації у Системі сертифікації УкрСЕПРО є послуги
харчування, результати послуг харчування, процес надання послуг
харчування, системи якості.
Необхідно зазначити, що ці Правила містять норми, що виключають із
процедури обов’язкової сертифікації послуг харчування значну кількість
суб’єктів, які надають послуги харчування у сфері сільського туризму, а
саме:
- термінологічно «послуги харчування» визначені як «послуги
громадського харчування» - результат діяльності підприємств та
громадян-підприємців з задоволення потреб споживача в
харчуванні та проведенні дозвілля;
- «суб’єкти туристичної діяльності» визначені як підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, фізичні
особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством
України порядку і мають ліцензію на здійснення діяльності,
пов’язаної з наданням туристичних послуг.

Агрогосподарства, які працюють у формі особистого селянського
господарства, відповідно до ст. 1 Закону України «Про особисте
селянське господарство» не є суб’єктами підприємницької діяльності.
Зважаючи на це, до них не можна застосувати вимоги щодо
обов’язкової сертифікації послуг харчування (у випадку, якщо
господарство надає такі послуги).
При бажанні такі господарства можуть подати заяву на добровільну
сертифікацію послуг харчування в Системі, яка згідно Правил
здійснюється у відповідності до вимог, що не віднесені актами
законодавства та нормативними документами до обов’язкових. При
цьому сертифікація на відповідність усім обов’язковим вимогам
виконується неодмінно.

3.4. Класифікація та категоризація агротуристичних об’єктів
Агротуристична діяльність значною мірою залежить від якості послуг,
які надаються. Тому особи, які приїжджають у село, шукають
помешкання, що відповідають їхнім вимогам. За Світовою Організацією
Туризму (WTO) якість послуг в туризмі означає «виконання за
встановлену і прийнятну ціну всіх правомірних бажань і очікувань
клієнта при одночасному забезпеченні якості, безпеки, гігієни і
доступності туристичних послуг та гармонії людського і природного
середовищ».
У відповідності з визначенням Міжнародної організації по
стандартизації, якість - це сукупність властивостей і характеристик
продукту, які надають йому здатність задовольняти обумовлені чи
передбачені потреби. Існує також визначення якості продукції, наведене
Державним стандартом України, згідно з яким якість, як економічна
категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють
міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого
призначення.
Туристичний продукт - поняття комплексне, яке формується багатьох
взаємопов’язаних складових - туристичних послуг. Якість послуги
визначається вимогами статті 12 Закону України «Про захист прав
споживачів», згідно з яким «Продавець (виготівник, виконавець)

зобов’язаний передати споживачеві товар (роботу, послугу), який за
якістю відповідає вимогам нормативних документів, умовам договору, а
також інформації про товар (роботу, послугу), що надається продавцем
(виготівником, виконавцем)». Важливими нормативними документами,
які встановлюють норми, правила та вимоги до туристичного продукту,
є стандарти.
Поселення великою мірою позначається на якості відпчинку. Істотними
є чинники, які доводять цю якість до єдиної норми і засад
обслуговування клієнтів, інформують туристів про рівень і якість
пропозиції. Тому надзвичайно важливим інструментом оцінки якості є
категоризація і стандартизація агротуристичних об’єктів і сільського
туризму. Головною метою категоризації є можливість забезпечити
надання відповідного рівня послуг шляхом виконання основних вимог,
нижче яких надання цієї послуги є неприпустимим. Стандартизацію
норм надавання послуг завжди трактують як елемент підвищення якості
пропозиції.
Одним з перших підприємців, який започаткував принципи уніфікації і 180
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стандартизації переліку та якості послуг тимчасового розміщення
(проживання) у сфері туристичних послуг став американець Конрад
Хілтон, засновник та власник корпорації «Хілтон», який став позначати
клас своїх готелів зірочками – від однієї до п’яти - по аналогії з
коньяком.
Сьогодні у світі, крім «зіркової» категоризації готелів існує ряд
альтернативних систем оцінювання. «Зіркова» класифікація, яка
виникла в США, сьогодні впевнено закріпилася у Європі, і називається в
літературі «європейською».
Категоризація готелів та не готельних засобів розміщення, також
агроосель, має за мету визначення та приведення до уніфікованих
стандартів надання послуг розміщення, і є одним з найбільш дієвих
інструментів розвитку туризму, у тому числі і сільського. Головною
метою проведення категоризації закладів, що надають послуги
розміщення, у всіх країнах є підвищення та дотримання якості наданих
послуг розміщення, обслуговування та мінімізація негативного впливу

на навколишнє середовище. Процедури категоризації закладів
розміщення, як правило, вміщують в собі від 30 до 200 окремих вимог,
які да-ють реальну відповідь на запитання: що клієнт може очікувати в
тому чи іншому закладі певного типу та категорії.
Навіть не знаючи достеменно норм категоризаційних вимог, турист
може побачити різницю між закладом розміщення вищої категорії і
нижчої категорії, окрім того, що обидва заклади надають послуги
розміщення. Тому навіть найбільш стислі відповіді на поставлені
запитання про якість надаваних послуг, несуть необхідну, як для
пересічного споживача, так і для професіоналів туристичного бізнесу,
інформацію щодо виду та категорії закладу розміщення.
Україні діє затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 29.07.2009 р. № 803 Порядок встановлення категорій готелям та
іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового
розміщення (проживання), який визначає, що категорії готелям
встановлюються за результатами обов’язкової сертифікації послуг з
тимчасового розміщення в державній системі УкрСЕПРО та оцінювання
відповідності готелів вимогам певної категорії. Вимоги щодо
класифікації готелів та аналогічних засобів розміщування незалежно від
форм власності та відомчої належності встановлює державний
стандарт ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів.».
Відповідно до цієї класифікації готелі класифікують за п’ятьма
категоріями – від однієї до п’яти зірочок. Сьогодні встановлення
об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам,
призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування,
курортним закладам тощо) відповідної категорії здійснюється за заявою
його власника та здійснюється в добровільному порядку.
У сільському туризмі інформація щодо категорії садиби є
важливою, насамперед для безпосередніх споживачів послуг та
посередників (туроператорів та турагентів і т. п.), оскільки дозволяє не
тільки чітко уявити асортимент та якість надаваних послуг гостинної
садиби, але і порівняти послуги різних закладів, які подано на вибір.

Власники сільських садиб, які пройшли процедуру категоризації,
надають той перелік послуг і забезпечують ті умови комфорту
проживання, які є чітко зрозумілими не тільки внутрішнім туристам, але
й іноземним. Що, в свою чергу, забезпечує зменшення витрат на
просування цих садиб на ринок при одночасному збільшенні кількості
відпочиваючих у них.
Наприклад, в Польщі система категоризації спирається на зразки і
критерії, які прийняті в державах Європейського Союзу. На даний
момент в Польщі діє 77 інспекторів, які мають повноваження
здійснювати категоризацію. Свідоцтвом перевіреної якості ночівель є
сонечка. Максимально можна отримати категорію, тобто три сонечка.
Категоризація є інструментом здійснення контролю за якістю пропозицій
агротуристичних господарств. Ця система є добровільною, але
категоризовані об’єкти гарантують високу якість послуг і охочіше
відвідуються туристами.
У сфері сільського туризму на даний час єдина уніфікована
система категоризаційних норм відсутня. І, навряд чи буде 182
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викристалізувана у найближчі десятиліття. Пояснюється це як
специфікою ведення туристичного та готельного бізнесу у різ-них
країнах світу, так і факторами економічної доцільності та ментальності.
Норми категоризації, що застосовуються у європейських країнах,
містять вимоги щодо обладнання, кваліфікації персоналу та переліку
надання послуг розміщення (в тому числі послуг харчування).
Мінімальні вимоги можна поділити на шість основних груп: Зовнішні
елементи ведення господарства та технічне обладнання (вхід, під’їзд,
паркування машин, озеленення території).
Встановлення обладнання та технічне забезпечення (кондиціонер, вентиляція, опалення, водопостачання, телефонний зв’язок
та теле - і радіо комунікаційний зв’язок, ліфти, енергопостачання).
Основні елементи, що відносяться до функціонування програми
обслуговування і використання об’єкту (рецепція, хол, приміщення
загального користування та надання додаткових послуг тощо).

Житлова частина (мінімальна площа номерів та апартаментів,
детальний перелік умеблювання та обладнання, облаштування
санітарних вузлів, наявність засобів телекомунікації та зв’язку).
Надання послуг (зберігання цінних речей та багажу, на-дання
першої допомоги, послуг харчування з можливістю самостійного
приготування їжі, можливість прокату та зберігання рекреаційного
інвентарю, автосервіс, пральня та хімчистка).
Кваліфікація персоналу (освіта, знання іноземних мов). Як
правило, норми категоризації подають тільки перелік мінімальних
вимог. Передбачаються також незначні відхилення від норм для
історичних будинків та будинків, які збудовані в місцевих архітектурних
традиціях тощо.
Поінформованість про категорію засобу розміщення суттєво
впливає на мотивацію вибору клієнтом саме цього, а не іншого засобу
розміщення, тому ця інформація є чіткою і стислою. Категоризація не
може бути предметом маніпуляції.
Заходи щодо категоризації мають базуватися на виконанні чи
перевиконанні впроваджених норм. Дії щодо присвоєння іншої категорії,
не передбаченої нормами, не залежно від причини, економічної чи
амбіційної, спричиняють до дезорієнтації клієнтів.
Тому, наприклад, відповідно до змісту категоризаційних норм, головним
фактором, що впливає на категорію закладу, є технічний проект
будинку, його оточення, а також розташування.
З точки зору розуміння основної мети категоризації (інформація
для клієнта) краще, коли фактичний стандарт засобу розміщення
перевищує формальний, ніж навпаки. Дії, спрямовані на завищення
категорії, не мають економічного підґрунтя в умовах вільного
формування цін незалежно від категорії закладу.

Звичайно, норми категоризації є часто змінюваними з різних причин.
Однією з найважливіших з них є технічний прогрес, зміни в способах
задоволення потреб у закладі, де клієнт часто зупиняється. Прикладом
може стати мінімальне облаштування номерів і санітарних вузлів у
відповідності до санітарних вимог та вимог клієнтів.
Як зазначено вище, норми встановлюються як мінімальні вимоги, яких
необхідно дотримуватися, створюючи та відкриваючи нові заклади.
Для країн-членів Європейської федерації сільського туризму ―EuroGites‖
у 2005 році запроваджено рекомендаційний документ ―Оціночна
система стандартів якості і послуг у сільському туризмі‖.
Ці Стандарти не є обов’язковим документом. Однак усім членам
Європейської федерації сільського
і
фермерського туризму
рекомендується використовувати їх у своїй роботі, що буде гарантом
якості і своєрідним брендом Федерації.
Стандарти включають 5 основних розділів:
Блок 1. Оснащення житла.
Блок 2. Околиці.
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Блок 3. Послуги у закладах розміщення у радіусі до 15 км.
Блок 4. Особисті якості господарів.
Блок 5. Забезпечення безпеки відпочинку.
Проведення категоризації сільських садиб з метою визначення та
приведення до уніфікованих стандартів надання послуг розміщення є
одним з найбільш дієвих інструментів щодо розвитку сільського
туризму. Актуальність проведення категоризації зумовлюється тими
чинниками, що власники сільських садиб, які пройшли процедуру
категоризації, надають той перелік послуг і забезпечують ті умови
комфорту проживання, які є чітко зрозумілими не тільки внутрішнім
туристам, а й іноземним. Що, в свою чергу, за даними асоціації
―EuroGites‖, забезпечує зменшення витрат на рекламування цих садиб
при одночасному збільшенні кількості відпочиваючих.
Враховуючи це, в Україні упродовж останніх років з метою присвоєння
певного рівня якості послуг у сфері сільського туризму було реалізовано

декілька спроб запровадити добровільну категоризацію агросадиб як
засобів тимчасового розміщення (проживання) туристів.
Так, у 2007 році Херсонською обласною державною адміністрацією
було затверджено (розпорядження №1227 від 17.09.2008 р.) Положення
про порядок добровільної категоризації особистих селянських
господарств, які займаються сільським туризмом за системою критеріїв
«Коші Тавріі» в Херсонській області. Для визначення категорії було
обрано символ «Кошик», а рівень якості селянських господарств
рахувався від одного до п’яти кошиків. Названа система так і не була
реалізо-вана на практиці, а Положення втратило силу.
2008 році Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму
в Україні було затверджено Програму добровільної категоризації у
сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна садиба», яка
розроблена на підставі законів України «Про туризм», «Про захист прав
споживачів», міждержавних стандартів на туристично-екскурсійне
обслуговування та аналогічних стандартів країн-членів Європейської
федерації сільського та фермерського туризму EUROGITES (Австрії,
Ірландії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Чехії). Знак
«Українська гостинна садиба» включає графічний символ української
хатинки, під якою розміщено одна, дві або три квітки в залежності від
категорії садиби.
Вимоги добровільної категоризації розроблені відповідно до вимог
ДСТУ 4268:2003 ―Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні
вимоги‖, нормативних документів та основних стандартів щодо
індивідуальних та колективних не готельних засобів розміщення
європейських країн. Дана Програма поширюється на індивідуальні та
колективні засоби розміщення не готельного типу, які призначені для
проживання туристів на сільських територіях. Категоризацію по
Програмі можуть пройти тільки власники сільських садиб, які є членами
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні та
об’єднуються у мережу «Українська гостинна садиба».
Запропонована Спілкою система категоризації включає чотири категорії
агросадиб: базова (без квітки), перша (одна квітка), друга (дві квітки) і

третя (три квітки). Знак «Українська гостинна садиба» дає право
сільському господарю повідомляти про відповідну якість житлових умов
та рівень послуг у засобах реклами та інформації, встановлювати
плату, адекватну до його категорії тощо, надається на термін три роки,
що засвідчується відповідним сертифікатом. Цей знак надається
Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні і може
використовуватися як маркетинговий інструмент у зростанні
популярності садиби.
Категоризація засобів розміщення здійснюється у добровільному
порядку за заявою власника засобу розміщення або уповноваженої ним
особи до Комісії з категоризації у сфері сільського туризму «Українська
гостинна садиба» Спілки сприяння розвитку сільського зеленого
туризму в Україні, яка діє на підставі затвердженого Положення про її
діяльність. До заяви господар додає характеристику садиби та план
будинку.
Якість послуг розміщення для пересічного споживача у сільському
зеленому туризмі невіддільна від екологічних факторів, адже тільки 186
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українське село на даний час здатне забезпечити мешканцям міст, які є
основною цільовою групою споживачів туристичних послуг на сільських
територіях України, екологічно безпечний відпочинок.
Екологічна складова якості послуг сільського туризму є надзвичайно
важливою, адже в уяві більшості потенційних споживачів відпочинок на
селі асоціюється з відпочинком на природі і передбачає
чисте
та
привабливе довкілля, екологічно чисті продукти, екологічно-орієнтовані
види відпочинку. Недарма сільський туризм нерідко називають ще й
зеленим туризмом. Переважна більшість агротуристичних садиб має
чималу екологічну складову у структурі своїх послуг. Відповідно, якість
цієї складової потребує системи оцінки, зрозумілої споживачу.
Така система оцінки екологічної якості послуг сільського туризму була
запроваджена Спілкою у 2004 році – це система екологічного
маркування садиб «Зелена садиба». Вона розроблена за
випробуваними європейськими зразками з урахуванням специфіки умов
України і визначає, у першу чергу, такий спосіб існування та

обслуговування садиби та її гостей, внаслідок якого екологічний стан
довкілля зазнає якомога меншої шкоди, або навіть покращується.
Наявність знаку «Зелена садиба» привертає увагу у першу чергу
екологічно орієнтованих туристів, які складають більшість у розвинених
європейських країнах та, яких дедалі більшає серед наших
співвітчизників. Це обумовлює зростання популярності екологічного
маркування серед власників садиб.
Коротко описати зміст градації екологічної якості, що встановлена
знаками «Зелена садиба» різного рівня можна наступним чином:
o знак першого рівня свідчить, що садиба функціонує таким
чином, щоб мінімізувати шкоду, завдану довкіллю;
o знак другого рівня свідчить, що власники садиби
докладають активних зусиль до покращення екологічного
стану довкілля;
o знак третього рівня визначає екологічно-сприятливу та
природоохоронну діяльність як основну складову послуг
сільського туризму, що надаються в даній садибі.
Проходження процедури екологічного маркування має бути абсолютно
добровільним та свідомим вибором господарів садиби. Відповідність
маркованої садиби переліку вимог системи «Зелена садиба»
гарантується Спілкою. Сертифікат та знак «Зелена садиба» надаються
на термін 2 роки.
Більш детально з вимогами програми добровільної категоризації
«Українська гостинна садиба» та «Зелена садиба» можна
ознайомитися на офіційні Інтернет – сторінці Спілки сприяння розвитку
сільського
зеленого
туризму
в
Україні
https://www.greentour.com.ua/region

3.4. Скансен як особливий вид туристичного продукту
Скансен — архітектурно-етнографічний музей просто неба.
Музейний туризм – специфічна діяльність музеїв у сфері пізнавального
туризму із виробництва і реалізації туристичних продуктів музейного
характеру (створення експозицій, організація внутрішніх і зовнішніх

екскурсій, музейних магазинів тощо) та туристського циклу (розміщення,
живлення, трансфер, інформаційне забезпечення та інше).
Перший в світі скансен з’явився в серці Швеції на острові Юргорден
посеред Стокгольму у 1891 році зусиллями Артура Газеліуса. Він
придбав ділянку землі і заходився збирати по всій Швеції експонати,
ґрунтовно підходячи до кожної етнографічної експедиції, вивчаючи
історію і культуру краю. Оскільки ця ділянка землі межувала зі старою
фортецею (на шведську фортеця перекладається як skans), то зрештою
новий музей під відкритим небом і всі наступні стали називати
«скансен». В Європі нині більше 600 скансенів.
Україні перша спроба створення музею просто неба відноситься
до 30-х років ХХ століття. 1930 року за ініціативою відомого
українського вченого І.Свенціцького та стараннями мистецтвознавця М.
Драгана до Львова була перевезена бойківська церква св. Миколая з с.
Кривки, але з різних обставин задум створити скансен того часу
реалізувати не вдалося.
Музеєфікація пам’яток традиційної культури, зокрема тво-рів народної
архітектури, набула актуальності в Україні у 60-70 роках минулого
століття у зв’язку із активізацією перебудовчих процесів на селі. Така
форма охорони пам’яток як музеї народної архітектури і побуту
базувалася на перенесенні характерних зразків традиційного
будівництва та їх суміщення в експозиційні території на вільних від
забудови територіях. Саме система музеєфікації об’єктів народної
архітектурної спадщини та створення в Україні музеїв просто неба у
Києві, Переяславі-Хмельницькому, Львові, Ужгороді та Чернівцях
загалом на той час була визнана найбільш прийнятною формою
збереження численних, приречених на зникнення, зразків матеріальної
народної культури.
Сьогодні скансен – це розповсюджена форма етнографічних музеїв, що
створюються на ґрунті музеєфікації репрезентативних фрагментів
етноландшафтного
середовища
й
об’єктів
нематеріальної
етнокультурної спадщини, це своєрідний архітектурно-етнографічний
комплекс під відкритим небом з міні-музеями в окремих будівлях. У них
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проводиться комплексна реконструкція минулого, історичні побудови
якого є не просто окремими експонатами, а утворюють взаємозв’язаний
комплекс.

В Україні на сьогоднішній день нараховується 7 великих та середніх за
площею
музеїв
просто
неба.
За
масштабом
ді-яльності
(адміністративно-територіальною ознакою) скансени України можна
поділити:
1) всеукраїнський – Музей народної архітектури та побуту в Києві
«Пирогово»;
2) регіональні – Переяслав-Хмельницький музей архітектури та
побуту Середньої Наддніпрянщини, Музей народної архітектури та
побуту у Львові «Шевченківський гай», Скансен у Чер-нівцях;
3) обласні - Закарпатський музей народної архітектури та побуту у
м. Ужгород, Музей народної архітектури та побуту Прикарпаття у с.
Крилос, Івано-Франківська обл., Музей історії сільського господарства
на Волині, с. Рокині.
В Україні вже є досвід створення скансенів на базі приватних
агротуристичних господарств.
На велику увагу заслуговує Етнографічний комплекс «Українське
село» ( http://etno-selo.com.ua ), який розташувався в передмісті Києва
та створений його власником з метою відродження у пересічного
українця любові до свого українського духовного коріння: віри, народу,
держави, культури та побуту. На території комплексу функціонує музей
під відкритим небом, експонатами якого є старовинні хати, що зібрані з
різних регіонів України, а також багата колекція предметів народного
побуту. Туристи можуть зручно розміститися в комфортабельних
котеджах та отримати задоволення від національної кухні, самостійно
посмажити шашлик на свіжому повітрі та поспілкуватися зі свійськими
тваринами.
Крім того, в с. Нові Петрівці Київської області у 2004 році створено
музей під відкритим небом «Хутір Савки» http://xutir-savky.com.ua/. На
території музею розташовані дві автентичні садиби зі старовинним
наповненням.

Агрогосподарство «Хутір Савки» вже багато років успішно працює в
сфері туристичного бізнесу, регулярно приймає на гостини групи
вітчизняних та іноземних туристів, учнів київських шкіл, делегації
іноземних консульських установ та ін. Зібрано велику колекцію
публікацій та репортажів про господарство у вітчизняних та іноземних
ЗМІ.
Є великі перспективи розвитку локальних скансенів на базі
агротуристичних господарств України, що дасть додаткові фінансові та
маркетингові переваги цим господарствам на агротуристичному ринку.

3.6. Гостинність в агротуризмі
В 60-роках минулого століття в умовах певної «індустріалізації»
готельних послуг захопленість технологічними нововведеннями
призвела до переконання, що всі контакти між клієнтами й
обслуговуючим персоналом варто було б звести до мінімуму, це раз і
назавжди вирішило б і проблему ввічливості,
Опитування громадської думки, що проводилися в той час,
вказували на поширення серед керівників, обслуговуючого персоналу і
клієнтів думки про те, що добре обслуговування - це елемент минулого
і, що зниження задоволеності клієнтів наданим обслуговуванням - це
лише плата за доступність і економічну ефективність.
Гостинність у відносинах із клієнтами була забута багатьма і стала
одним із втрачених мистецтв. Пояснення цьому шукають у поведінці
службовців, ігноруванні потреб клієнтів і/або надмірній зацікавленості
керівництва в отриманні прибутку. Перелік подібних «причин»
нескінченний. Зовнішня очевидність такої омани призвела до
скорочення до мінімуму всіх контактів клієнтів зі службовцями. Так
почалася ера самообслуговування, покликана до життя тенденцією
заміни службовців машинами. Завдяки новим технологіям з’явилася
можливість швидко нагодувати тисячі людей, у лічені хвилини одержати
статистичні дані про ціну продуктів і рівень завантаження, у
найкоротший термін зробити бронювання в будь-якому готелі світу
тощо. Однак клієнти не прийняли цю тенденцію, і на даний час існує
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багато доказів того, що індустрія гостинності переглядає свої позиції з
цього питання.
Гостинність не лише не вмерла, але, навпаки, стає новим символом.
В загальному розумінні гостинність - це турбота, виявлена по
відношенню до гостя, і здатність відчувати потреби клієнтів - невловимі,
але настільки очевидні риси в поведінці
службовців; це саме той елемент, що
зробить: спогади клієнтів приємнішими, а
враження запам’ятовуватимуться на довше.
Важко дати повне і точне визначення
гостинної
поведінки.
Це
якість
обслуговування, а не рівень підготовки або
досвід, якому вчаться. Гостинність згадують
поряд із комфортом, смачною кухнею і якістю
обслуговування як одну з рис, котрі
вирізняють
господарство,
що
надає
агротуристичні послуги. Звернення уваги на гостя і турбота про нього є
вирішальними факторами, коли йдеться про забезпечення нашим
клієнтам першокласного обслуговування.
Гостинність господарів має бути природньою, а гості мають з
приємністю думати про те, якими доброзичливими та приязними є
господарі, адже тільки за таких умов гостинність чудово виконає свою
роль і принесе задоволення клієнтам. Агротуристичні господарства
мають велику кількість переваг, пов’язаних з комфортом та рівнем
відпочинку, який можуть отримати туристи в такому місці. У галузі
туристичних послуг гостинність має особливе значення. Ознакою, яка
відрізняє агротуристичні господарства від інших суб’єктів, що надають
готельні послуги, є врахування власниками індивідуальних потреб своїх
гостей. Головні визначники гостинності – це географічні, культурні та
соціальні аспекти. Агротуристичні господарства, які провадяться сім’єю,
найчастіше засновані на традиційних цінностях, характерних для даного
регіону. Стиль обслуговування, оздоблення житла, особливості місцевої
кухні та якість атракцій віддзеркалює все те, що є характерним для
регіону.

Гість повинен переконатись у приязності та привітності родини,
яка приймає туристів. Кожне господарство має свою неповторну
пропозицію, яка зумовлює певні очікування клієнтів, що викликають
визначену поведінку господарів. А така поведінка впливає на
гостинність у господарстві. Туристи дуже цінують сімейну атмосферу
серед господарів, які розглядають своїх гостей як членів родини. Крім
того, елементи дизайну інтер’єру, кольори, що використанні в
оздобленні, декорації формують думку, чи господарство розглядається
як гостинне чи ні.
Надмірна
простота,
дешевизна
застосованих
рішень,
використання у приміщеннях універсальних і таких, що не
забруднюються, кольорів не створюють відчуття затишності і
сприйматимуться як мало гостинна оселя. Натомість доглянута будівля,
впорядкована прилегла територія, квіткові клумби, використання теплих
кольорів та елементів оздоблення з урахуванням певного стилю
дизайну вже з самого початку перебування справлятиме враження
гостинності.
Якщо йдеться про риси характеру господарів, то слід уникати 192
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надмірного прояву своїх симпатій до клієнтів. Суть гостинності криється
у деталях і дрібних жестах, важливими є особисті якості, інтелігентність,
толерантність, ввічливість, послужливість (але не надмірна), привітний
вираз обличчя, вміння посміхатись, загалом – така особистість, яка б
притягувала до себе гостей і допомагала створити атмосферу
справжньої гостинності. Господар та його родина повинні ставитись
надзвичайно терпляче і з розумінням до туристів, які їх відвідують,
При вітанні гостей слід застосовувати зокрема такі звороти як:
«Ми раді, що Ви до нас завітали!», «Ми з нетерпінням чекали на Ваш
приїзд!», «Кімната вже готова і чекає на Вас.».
Для гостей агротуристичного господарства важливим є те, що
саме вони отримують при виборі певного об’єкту. Більше того, якщо їм
сподобається форма гостинності, то вони можуть залишитись на довше
чи приїхати ще раз.

Для туристів, які пізнають природу, буде дуже добре, якщо
господар або член його родини мандруватиме з туристами по околицях
і під час таких прогулянок допоможе відвідувачам відкрити для себе
тваринний і рослинний світ, відповідаючи на запитання зацікавлених
осіб.
Для сімей з дітьми — слід приготувати багато можливостей для
активного проведення вільного часу: дитячий майданчик, безпечна
ділянка, де діти можуть бігати, домашня бібліотека з книжками і
журналами для дітей і дорослих. Важливо та-кож враховувати потреби
тих туристів, які хочуть проводити час тільки зі своєю сім’єю без
контакту з іншими сім’ями. Для цього необхідно так організувати їхнє
перебування, щоб забезпечити відповідні умови, адже позитивне
враження підсилить переказ інформації іншим особам про гостинність
господарів.
Аналізуючи теоретичні дослідження в сфері туристичної індустрії
та практику, що склалася на ринку туристичних послуг, можна
сформулювати наступні ключові принципи гостинності та основні
правила обслуговування, які господарі можуть взяти за основу при
створенні власного агротуристичного господарства.
Ключові принципи гостинності:
o щире та сердечне привітання гостей;
o передбачення та виконання побажань гостей, постійна
увага до їх потреб;
o взаємопідтримка та повага між господарями;
o тепле прощання з гостями;
o постійне вдосконалення послуг.
Основні правила обслуговування:
o посмішка є візитною карткою господарів;
o при зустрічі з гостем привітатися, старатися називати
його на ім’я;
o не допускати фамільярності, не дошкуляти гостям;
o одяг має бути чистим і охайним, а макіяж – помірним;
o зберігати конфіденційність щодо будь-якої особистої
інформації гостей;
o виконувати обіцянки та побажання точно в строк;

o вислуховувати претензії у спокійній манері, докладати всіх
зусиль щодо задоволення скарг, переконатися, що гість
задоволений;
o попередити про існуючі небезпеки, підготувати гостей до
правил поведінки у надзвичайних ситуаціях;
o особливо відзначати постійних гостей.
Враховуючи послідовний курс України в напрямку євро та світової
інтеграції, не можна оминати увагою процеси, які відбуваються у
світовій туристичній галузі. Навпаки, необхідно ретельно вивчати
тенденції міжнародного туризму та своєчасно готувати ґрунт для
прийому
іноземних
туристів
у
вітчизняних
агротуристичних
господарствах.
Процеси глобалізації, інтеграції, технологічної конвергенції сьогодні
призводять до того, що об’єкти туристичної індустрії по всьому світу
стають більш схожими один на одного. Наприклад, готельний комплекс
в Нью-Йорку по своїй організаційній структурі, за своїми завданнями,
роботі підрозділів більше схожий на готельний комплекс такої ж
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місткості в Парижі, Гонконгу або в іншій точці світу, ніж до готельного 194
комплексу удвічі меншої місткості в тому ж Нью-Йорку. Ресторани
одного ресторанного ланцюга в різних містах світу можуть
запропонувати однакове меню, дизайн приміщення, стандарти
обслуговування, не дивлячись на відмінності в культурах країн
базування. Тому все більш рідкісними, хвилюючими, екзотичними і
жаданими для туриста є відчуття, що пов’язані із зануренням в
унікальну і самобутню атмосферу тієї чи іншої місцевої культури.
В цих умовах збереження національних рис та культурноісторичної спадщини, відтворення етнічних особливостей певної
місцевості, використання всього цього при розробці конкретних
туристичних послуг стане, безумовно, сильною рисою конкретного
агрогосподарства та перевагою на ринку туристичних послуг.

КРОК 4. ВИВЧЕННЯ РИНКУ
4.1. Оцінка цільових груп споживачів
Туризм виник в той період розвитку суспільства, коли людина
перестала працювати тільки заради виживання, піклуватися про хліб
насущний, а почала думати про відпочинок і розваги, реалізовувати
потребу в інформації, а подорожі розглядати як засіб отримання цієї
інформації. На певному етапі розвитку економіки, коли потреба у
подорожах різко зросла, з’явилася і окрема галузь господарювання –
туризм. Зважаючи на це, туристична послуга не є товаром першої
необхідності, тому вона стає нагальною потребою людини тільки при
певному рівні її доходу, а також при певному рівні багатства
суспільства.
Плануючи бізнес у сфері сільського туризму необхідно визначити, на
яке коло споживачів він має бути орієнтований, потреби якої категорії
людей він має задовольняти. Оцінку споживчого ринку та його
сегментацію можна проводити за різними ознаками.
За демографічною ознакою поділ споживачів відбувається за їх віком,
статтю, сімейним становищем.
За віком туристів можна умовно поділити на наступні групи,
обслуговування кожної з яких висуває до власника господар-ства певні
вимоги:
Вікова група

Вимоги

діти до 7-10
років, що,
подорожують
із батьками,
іншими родичами
(опікунами)

облаштування
території
ігровими майданчиками,
басейнами, розважальні програми, підвищені санітарногігієнічні вимоги до середовища та харчування,
доступність медичної допомоги, наявність пральної
машини, сушарки, ігрового куточка у приміщенні,
можливості залишити дитину під наглядом

діти шкільного
віку

облаштування території спортивними майданчиками,
басейнами, розважально-пізнавальні програми та
екскурсії, спортивні змагання, підвищені санітарногігієнічні вимоги до середовища харчування, доступність
медичної допомоги, наявність тварин в господарстві та
безпечний контакт з ними, кімната для ігор з набором
ігор та іграшок, наявність спортивно-ігрового знаряддя,
можливість контакту з іншими дітьми

молодь 18-25
років

облаштування території спортивними майданчиками,
прокат спортивного спорядження, наявність спеціальних
зон відпочинку та дозвілля

економічно
активні
споживачі
25-45 років

облаштування території спортивними майданчиками,

економічно
активні
споживачі
45-60 років

розважально-пізнавальні екскурсії та програми, наявність

туристи
пенсійного
віку

забезпечення тиші та спокою, культурно-мистецькі

прокат спортивного спорядження, розважальнопізнавальні екскурсії та програми, наявність спеціальних
місць для приготування їжі просто неба

спеціальних місць для приготування їжі просто неба

програми, підвищені вимоги до комфорту та харчування,
доступність медичної допомоги, затишні місця
відпочинку, зручні меблі, зручні та безпечні сходи,
готовність господарів слухати

Крім того, необхідно пам’ятати, що для певних вікових груп (молодь та
економічно активні особи) наявність достатніх засобів комунікації
(мобільного зв’язку та Інтернету) може бути вирішальним фактором при
виборі місця відпочинку.
Господарство може розробити послуги, спеціально орієнтовані
переважно за гендерною ознакою: на чоловіків (риболовля, більярд,
сауна) та/або на жінок (майстер-класи по в’язанню, вишивці, плетінню,
приготуванню їжі, фітодизайну).
За соціально-економічною ознакою сегментація відбувається на основі
професійної приналежності, освіти та рівня доходу. Професійна
приналежність туристів та їх освіта на сьогодні не є одним з
найважливіших факторів при виборі потенційних споживачів.
Міжнародна та вітчизняна практика агротуризму висуває певні вимоги
до послуг, які орієнтовані на туристів певної соціальної спрямованості
або туристів, що мають певні захоплення.
Соціальна група Вимоги
Люди з
облаштування будинків та інших споруд широкими
інвалідністю
дверима, переходами, воротами, алеями; відповідно
обладнані ванни (ручки, спеціальний душ); відсутність
гострих країв та кантів; вільний доступ до вікон зі
зниженими підвіконнями; меблі відповідної висоти;
медична допомога на невеликій відстані; кухня для
самостійного приготування їжі людьми з обмеженими
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можливостями або їх опікунами; протиковзкі покриття,
під’їзні доріжки та підлоги; наявність транспорту, ліфту
Екологічно
сертифікат екологічного господарства на видному місці;
спрямовані
інформація про специфіку господарства, роздільний
туристи
збір сміття у господарстві; використання засобів для
біоочищення нечистот у вигрібних ямах і відстійниках;
вирішені питання щодо поводження зі стічними водами
i твердими побутовими відходами; прибудинкова станція
очистки стічних вод; інформація про аналіз води,
компостна яма, екологічний вид опалення; більшість
страв приготовлені з власних продуктів господарства;
прямий продаж екологічних продуктів
Рибалки
інформація про території для рибальства; прокат
основного рибальського спорядження; елементи
дизайну, пов’язані з рибальством; відокремлене місце
для чищення риби, рибокоптильня; доступна кухня
або кухонний куток для приготування страв з риби;
приготування регіональних страв з риби; пристосування
часу харчування до побажань рибалок; можливість на
місці купити дозвіл на вилов риби або вказівка місця
придбання
Мисливці
інформація про розташування мисливського товариства
i про наявну дичину; виділене місце для зберігання
зброї; окреме приміщення для мисливського одягу;
елементи дизайну, пов’язані з мисливством; подавання
страв з дичини; пристосування часу харчування до
побажань мисливців; підготовка продовольчих пакетів на
полювання
Туристи, які
наявність у господарстві людей з інструкторськими
займаються
правами; навчання їзди верхи для дорослих і дітей;
(хочуть
організація кінних походів, таборів верхової їзди,
займатися)
відпочинку в сідлі; елементи дизайну, пов’язані з кінним
верховою їздою спортом; можливість прокату одягу для верхової їзди;
участь туристів у догляді за кіньми; іпотерапія (спеціальні
дозволи); окреме страхування гостей від нещасного
випадку; приміщення для зберігання сідел та іншого
реманенту
Прихильники
визначення мінімального часу перебування; підготовка
народної
дієт залежно від виду недуги; програма рухових вправ;
медицини
освітня програма, яка базується на визнаних авторитетах;
можливість купівлі трав’яних засобів, базуючись на
специфіці цієї території; інформаційні матеріали на
тему народної медицини; організація збирання трав, які
ростуть в околицях
Самотні люди організація зустрічей з психологом; інтеграційні заходи
(вечори знайомств, вогнища); територія для інтеграційних
спортивних ігор, спільні екскурсії; організація «дня для
Тебе» – можливість представитися кожному з учасників
турне; переважно одномісні кімнати; місця інтеграційних
зустрічей (бар, кафе, кімната відпочинку)

Значний вплив на можливість вибору і здійснення подорожі споживачем
має його рівень доходу, тому для вибору перспективного сегменту
ринку необхідно враховувати, в першу чергу, фінансові можливості
туристів.

На перший погляд може скластися враження, що відпочинок у сільській
місцевості - це для людей з невисокими статками, які фінансово
неспроможні відпочивати в більш престижних, комфортних та
коштовних місцях. Дійсно, цінові пропозиції на туристичні послуги
більшості господарств України значно нижчі, ніж пропозиції вітчизняних
готелів, пансіонатів, будинків відпочинку та турбаз. Але сьогодні можна
стверджувати, що сільський туризм може і повинен більше
орієнтуватися на людей з середнім достатком. Зважаючи на
необхідність дитячого оздоровлення та тривалість шкільних канікул
сільський відпочинок при достатньому рівні його комфорту можуть
обрати міські родини з дітьми, враховуючи, що вартість місячного
відпочинку на селі всією родиною може коштувати дешевше, ніж
тиждень на курорті такої відносно недорогої країни, як Туреччина. Ряд
сільських садиб в курортних місцях біля гірськолижних та
бальнеологічних центрів вже сьогодні на «високому» сезоні можуть
виставляти ціни вищі, ніж, скажімо, більшість готелів в обласних
центрах.
Крім того, все більшу популярність завойовує корпоративний та бізнес- 198
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туризм, зокрема, в рамках професійних семінарів, зборів акціонерів та
партнерів, ділового спілкування тощо. У зв’язку із тим, ще однією з
основних вимог такого виду туризму є його закритість від стороннього
втручання, агрогосподарство може створити на своїй базі всі необхідні
умови для проведення ділових заходів та відпочинку: обладнання
конференц-залу необхідною апаратурою та меблями, організація
кавових пауз та харчування, доступ до Інтернету, організація екс-курсій
та інших розваг. Витрати на створення таких послуг для бізнесвідпочинку будуть достатньо значними, але і їх вартість буде набагато
вище, ніж стандартних.
За географічною ознакою споживачів можна поділити на місцевих та
гостей з інших регіонів, вітчизняних та іноземних.
4.2. Оцінка конкурентного середовища
В більшості регіонів України, коли розвиток сільського туризму
стоїть на початковому рівні, говорити про конкурентне середовище
серед суб’єктів самого сільського туризму ще зарано. Питання оцінки

конкурентного середовища сьогодні більш доцільно розглядати на
загальному ринку туристичних послуг, тут садиби вимушені вступати в
конкурентну боротьбу з іншими суб’єктами туристичної діяльності
(готелями, будинками відпочинку, закладами громадського харчування,
об’єктами музейного туризму та іншими), які надають аналогічні або
подібні послуги туристам.
На силу конкурентної боротьби у сфері туризму впливає безліч
чинників. Проте деякі з них повторюються частіше за інші.
Розглянемо найбільш важливі.
1. Боротьба посилюється, коли число конкуруючих суб’єктів
збільшується, і, коли вони відносно різні за розмірами і можливостями.
Кількість суб’єктів - важливий чинник, оскільки більше число
підприємств підвищує вірогідність нових стратегічних ініціатив. При
цьому зменшується вплив окремих суб’єктів на всіх інших.
2. Конкуренція на туристичному ринку посилюється у зв’язку з тим, що
попит на туристичні послуги схильний до значних сезонних коливань.
Тому виробники туристичних послуг часто удаються до використання
знижок, поступок і інших тактичних дій, що мають на меті збільшення
продажів.
3. Конкурентна боротьба посилюється, якщо туристичні продукти різних
суб’єктів недостатньо диференційовані. Диференціація туристичного
продукту сама по собі не є стримуючим конкуренцію чинником. Проте,
вона має можливість пожвавити (урізноманітнити) конкурентну
боротьбу, змусивши суб’єктів до пошуку нових шляхів підвищення якості
туристичних послуг.
4. Суперництво зростає відповідно до розміру віддачі від успішних
стратегічних маневрів. Чим більше віддача від стратегії, тим вище
вірогідність того, що інші суб’єкти будуть схильні приймати той же
стратегічний маневр. Віддача істотно залежить від швидкості реакції
конкурентів. Якщо очікується, що конкуренти реагуватимуть поволі або
не реагуватимуть зовсім, суб’єкт ініціатор нових конкурентних стратегій

може отримати перевагу в часі, який важко визначуваний для
суперників.

Система маркетингових досліджень конкурентів дає суб’єкту
туристичної діяльності можливість:
- повніше оцінити перспективи ринкового успіху, знаючи про
діяльність конкурентів;
- легко визначати пріоритети;
- швидше реагувати на дії конкурентів;
- підвищувати конкурентоспроможність і ефективність власного
бізнесу в цілому;
- забезпечувати інформацією про конкурентів співробітників
підприємства і тим самим мотивувати їхню діяльність;
- удосконалювати систему навчання і підвищення кваліфіка-ції
персоналу;
- краще захищати і розширювати власні позиції на ринку. Оцінка
стану конкурентної боротьби ускладнюється тим, що надзвичайно
важко проводити аналіз діяльності всіх конкурентів, що працюють на 200
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ринку.
Першим етапом аналізу конкурентного середовища є оцінка
характеристики ринку, на якому працює або планує діяти суб’єкт
сільського туризму. Далі слід вивчити, хто є реальним або потенційним
конкурентом. Конкурент - важливий елемент інфраструктури системи
маркетингу, що робить вплив на маркетингову стратегію, яку обирає
агрогосподарство щодо своїх послуг, постачальників, посередників,
покупців (туристів).
Конкурентоспроможність – поняття комплексне, таке, що пропонує
декілька рівнів конкурентної переваги. Щоб забезпечити гідне
положення господарства на ринку туристичних послуг, важливим
стратегічним завданням стає випередження конкурентів в розробці і
освоєнні нових послуг, нового креативного їхнього наповнення, нових
цін, нововведень в системі просування на ринку. Тим самим
досягається відразу декілька параметрів конкурентної переваги.

Дослідження позицій конкурентів охоплює широкий спектр питань і
вимагає залучення значного об’єму інформації. Вона може бути
отримана з різних джерел: загальноекономічних, галузевих, рекламних
проспектів, буклетів, каталогів. Замовлення професійного збору та
аналізу інформації, її інтерпретація у профільних фірм або спеціалістів
дозволяє підприємцю отримати обґрунтовані оцінки по кожному чиннику
конкуренції характеристику загального положення його господарства на
ринку по відношенню до основних конкурентів. Але ця послуга вимагає
від власника і додаткових, іноді, значних фінансових витрат.

Щоб створити конкурентноздатний туристичний бізнес, треба не просто
модернізувати та вдосконалити виробництво і управління, але й чітко
знати, для чого це робиться, яка мета повинна бути досягнута. Причому
головним повинно бути вміння визначити, а потім швидко і ефективно
використовувати в конкурентній боротьбі свої переваги. Всі зусилля у
виробництві управлінні повинні бути направлені на розвиток тих якостей
об’єкту сільського туризму або послуг, що ним надаються, які вигідно
відрізняють його від потенційних або реальних конкурентів.

4.3. Розвиток конкурентної боротьби агротуристичних
господарств в Польщі
На прикладі Польщі можна розглянути розвиток конкурентної
боротьби у сфері сільського туризму (агротуризму) та використання
власниками господарств додаткових переваг в боротьбі за клієнта
(туриста).
В деяких регіонах, особливо привабливих природою, почали
майже лавиною збільшуватись агротуристичні господарства. Туди
також звернули свою увагу мешканці міст, які почали розуміти переваги
цього типу відпочинку і цінувати відпочинок тиші,
спокої,
на
лоні
природи, і здоровою домашньою їжею. На прийняття рішень
канікулярного виїзду до фермерів Польщі великий вплив мала також, а
часто переважно, ціна перебування, яка була і далі залишається значно
нижчою, ніж відпустка в державних чи закордонних відпочинкових
осередках. Це зацікавлення стосується також гостей з закордону, які з
кожним роком все чисельніше прибувають, щоб скористатись з

польської агротуристичної пропозиції, дізнаючись про неї перш за все з
Інтернету. Змагання між власниками господарств, які змушені були
щораз енергійніше шукати клієнта, дуже корисно вплинуло на зміни в
польських агротуристичних господарствах.
Передусім вплинуло це на поширення пропозиції господарств.
Якщо господарство було розташоване на озері чи річці, обов’язково
облаштуванні повинні були бути байдарки чи яхти. Господарства в
лісних хащах пропонували кінні прогулянки бричкою або сідлі. В
багатьох господарствах почали працевлаштовувати кваліфікованого
інструктора верхової їзди. Зростаюча конкуренція на агротуристичному
ринку стимулювала також процес спеціалізації господарств. Об’єкти
почали шукати власне, неповторне в найближчій околиці „обличчя‖.
Частина
господарств
почали
перебудовувати
помешкання,
вдосконалювати інтер’єр об’єктів і приміщень, що вже функціонували.
Виникали господарства з виразною спрямованістю на прийом здорових
дітей, а також дітей з запізненням в розвитку або дітей-інвалідів.
Збільшувалась в господарстві кількість коней для конкретного туриста,
тобто пропонувалась в широкому розумінні іпотерапія, почали будувати
басейни різної величини, щоб застосувати лікувальні процедури 202
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акватерапії. Частина господарств зробила ставку на екологію, з’явились
планери і параплани, в господарства почали запрошувати народних
майстрів і впроваджувати, так звані, „живі майстер-класи‖. Великим
успіхом тішиться, наприклад, господарство, в якому власник відкрив
власну майстерню ляльок і спеціалізується в оповіданні дітям казок.
Безперечно одним з найбільших магнітів, що впливають на прийняття
рішення про проведення відпустки в агротуристичному господарстві, є
регіональні і місцеві продукти, а також сільська кухня. Багатьом
старшим особам, які вирішили провести таким чином відпустку,
нагадалась здорова домашня їжа і страви, приготовлені з натуральних
продуктів, вирощених в господарстві і на присадибній ділянці.
Повернулося приготування, наприклад, вареників з начинкою з проса,
на столі появився хліб домашньої випічки, в різних видах риба з
власного ставка або прилеглого озера, власного виготовлення сири,
твороги або ковбаси, виготовлені з власної худоби та свійська свинина,
копчена у власній коптильні. В звичай увійшло спільне приготування їжі
або підготування овочів та фруктів до переробки. Власники відчули

різницю в доходах, пропонуючи харчування з, так званою, доданою
вартістю.
В міру розвитку агротуристичних послуг, господарства почали
пропонувати не тільки перебування під час відпустки або канікул, але й
на вихідні, тобто тільки ночівлі. Дві перші форми підтримуються тими,
хто вважає, що агротуризм – це пропозиція для людей, які хочуть
відпочити в дні вільні від праці. В той же час є противники розуміння
такого типу об’єктів як готелі. І важко з такою аргументацією не
погодитись,
хоча
до
надання
типових
готельних
послуг
агротуристичними господарствами змусило життя, особливо ранньою
весною або пізньою осінню. Часто в цей період кімнати займають
випадкові гості. На жаль, сезонність функціонування агротуристичних
господарств – це найбільший клопіт їх власників. Кімнати на гостей
чекають цілий рік, частина витрат є незалежно від того, чи зайняті вони
чи ні, щомісячні платежі кредиту також треба платити систематично.
Звідси найбільшу зайнятість в, так званих, мертвих сезонах мають
господарства, розташовані поблизу міст і ті, які мають виключно цікаву
пропозицію і вірних гостей, які приїжджають незалежно від погоди.

КРОК 5. РОЗРОБКА ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ
5.1. Поняття ціноутворення
Ціна - єдиний елемент маркетингу, який приносить дохід. Всі інші
представляють витрати. Простіше кажучи, ціна - це кількість грошей, що
сплачуються за товар або послугу. Або, ширше, ціна - це сума
цінностей, яку споживач обмінює (віддає) у вигляді винагороди за
можливість володіти або користуватися продуктом або послугою.
Той, хто ставить зависоку ціну, втрачає потенційних клієнтів. Той, хто
бере дуже мало, може залишитися без достатнього доходу, щоб
належним чином здійснювати свій бізнес. Обладнання зношується,
килими витираються, брудняться, а забарвлені поверхні тьмяніють.
Підприємство, яке не заробляє достатньо доходу, щоб належним чином
здійснювати свою діяльність, зрештою повинно покинути бізнес.

Перед встановленням ціни підприємець повинен вибрати стратегію
розвитку продукту. Якщо він обрав цільовий ринок і позиціонував на
ньому своє господарство належним чином, стратегія маркетингу такого
підприємства, включаючи ціну, буде точнішою. Наприклад, можна
позиціонувати господарство як таке, що надає висококласні послуги і
встановити плату за проживання і харчування вищу, ніж у більшості
агротуристичних господарств, а можна облаштувати скромні
помешкання із місцями для самостійного приготування їжі, пропонуючи
кімнати для схильних до економії мандрівників. Така ринкова позиція
вимагає низьких цін. Отже, вказані рішення щодо положення
господарства і послуг, які воно надає туристам, на ринку мають
основний вплив на рівень цін.
Врешті-решт саме споживач вирішує, чи правильна ціна товару. При
встановленні цін господар повинен брати до уваги сприйняття ціни
споживачами, а також шляхи, по яких це сприйняття призводить до їх
рішення про покупку. Рішення про ціни, подібно до інших рішень в
маркетингу, повинні бути орієнтовані на покупця.
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Саме господарство не може бачити цінність свого товару, воно може
тільки встановлювати ціну. Ринкова цінність визначається клієнтами
(покупцями) і здатністю цього господарства продавати свій товар
(послуги) на ринку. Навіть за часів спаду споживачі не обов’язково
роблять вибір на користь найдешевших товарів і послуг, а вимагають за
свої гроші хороший товар, і мають рацію в цьому. Якщо ви пропонуєте
низькоякісний і дешевий продукт, то ви втрачаєте дорогоцінні грошові
надходження.
Ціноутворення вимагає більше, ніж просто технічної експертизи. Воно
вимагає творчих думок і розуміння бажань і мотивацій покупців.
Ефективне ціноутворення відкриває хороші можливості. Потрібно
творчо розуміти цільовий ринок, знати, чому клієнти купують і як вони
ухвалюють рішення про покупку. Визнання того, що покупці
розрізняються за цими показниками, дуже важливо для системи
ціноутворення, оскільки воно необхідне для ефективного просування
продукту, його розподілу і товарної політики.

Коли споживачі купують товар, вони обмінюють свої гроші на іншу
цінність (вигоди і користь від його наявності або використання).
Ефективна, орієнтована на покупця система ціноутворення дає
споживачеві цінності товару і розуміння тих вигод, які він отримує від
нього. Такі вигоди включають і фактичні вигоди товару і вигоди від його
сприйняття. Наприклад, коли споживач купує страви у висококласному
ресторані, то легко обчислити цінність їх компонентів. Але дуже важко
виміряти цінність, яку клієнти нададуть цьому товару. Деякі відвідувачі
особливо цінують обслуговування, а інші велике значення надають
майстерності кухаря. Треті - можуть в першу чергу оцінювати престиж
ресторану і його атмосферу. Якщо клієнти відчувають, що ціна вища,
ніж цінність товару, вони не купуватимуть його.
Орієнтована на покупця система ціноутворення означає, що не можна
спочатку розробити програму маркетингу, а потім встановлювати ціну.
Хороша система ціноутворення починається з аналізу потреб
споживача і його цінового сприйняття. Перш ніж визначити рівень цін,
необхідно розглянути різні варіанти інших компонентів маркетингу.
Механізм ціноутворення.
Вартість стандартного пакету послуг кімнати (гостьового будинку) в
агротуристичному господарстві залежить від наступних чинників:
Місце розташування. Найбільшим попитом характеризуються гостьові
будинки, розташовані в центрі населених пунктів поблизу транспортних
вузлів (залізничних станцій, вокзалів, автобусних зупинок). Крім того,
близьке розташування до центрів торгівлі, місць масових спортивних і
культурно-розважальних заходів також підвищує вартість проживання в
гостьових будинках.
Якість послуг, що надаються. Чим більш якісним є облаштування
гостьового будинку та чим більше воно відповідає нормативним
архітектурно-планувальним і санітарно-гігієнічним вимогам, тим
вартість пакету послуг гостьового будинку буде вища.

Кваліфікація персоналу. Вартість послуг гостьового будинку, які
надаються підготовленим і досвідченим персоналом, зазвичай вища.
Персонал гостьового будинку повинен приділяти особливу увагу
якісному обслуговуванню гостей. Чим краще персонал розуміє потреби і
бажання клієнта, тим більше задоволення від поїздки і перебування в
даному гостьовому будинку отримує клієнт, і, отже, більше грошей він
може витратити на оплату наданих послуг.
Сезонність відвідувань. Привабливі туристичні райони відрізняються
сезонністю відвідувань туристів. Наприклад, в агротуристичних
господарства, розташованих біля моря, найвищий пік перебування
туристів доводиться на літній період. У свою чергу, взимку і в міжсезонні
ціни на проживання знижуються. Тому, взимку і весною деякі
господарства туристстичної індустрії прагнуть урівноважити попит
шляхом введення гнучкої системи тарифів для підтримки хоч би
мінімального числа обслуговуваних туристів.
В господарствах, що обслуговують туристів, наприклад, в Карпатах, є
два піки – зимовий (лижний) і літній. В міжсезоння ціни у цих 206
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господарства також значно знижуються.
Необхідно пам’ятати, що ціна на послуги при розміщенні гостей в
агротуристичному господарстві повинна включати:
o вартість сировини (продуктів для приготування їжі, миючих
засобів і ін.), поточних витрат на виробництво (витрати на
житлово-комунальні послуги, пальне тощо), реалізацію і
просування послуг, оплату праці персоналу, прибуток;
o податки та обов’язкові платежі.
Принципи визначення ціни на послуги туризму:
- ціна повинна відшкодувати власникові будинку витрати і забезпечити
такий розмір прибутку, який дозволить йому працювати за принципом
самофінансування;
- ціна повинна відповідати попиту на дані послуги, який багато в чому
визначається сезонністю;
- ціна повинна бути гнучкою.

Таким чином, ціна, яку визначає господарство за свої послуги, буде
десь між рівнем, який дуже низький, щоб давати прибуток, і рівнем,
який дуже високий, щоб підтримати який-небудь попит. Витрати на
виробництво самих послуг встановлюють нижню межу ціни; сприйняття
споживачем цінності продукту визначає її верхню межу. Щоб визначити
оптимальну ціну між цими двома крайніми точками, необхідно вивчити
ціни конкурентів та інші зовнішні і внутрішні чинники ціноутворення.
Коли суб’єкти туристичної діяльності встановлюють ціни, вони обирають
основний підхід, що включає ту чи іншу кількість чинників.
Розглянемо наступні підходи: заснований на витратах (ціноутворення
«витрачання плюс», аналіз беззбиткової і ціноутворення по цільовому
прибутку); на відношенні покупця (ціноутворення по сприйнятій цінності)
і заснований на конкуренції (метод проходження за лідером).
Ціноутворення, засноване на витратах – це найпростіший ме-тод
ціноутворення – «витрати плюс», що означає збільшення стандартної
надбавки до витрат на продукт. Наприклад, витрати на приготування
стандартного обіду на одну особу складають 20 грн., а туристу цей обід
продається зі 100%-ою надбавкою за ціною 40 грн. При вартості витрат
на приготування святкового обіду 50 грн. на тих же умовах цей обід
можна продавати за 100 грн.
Аналіз беззбитковості і ціноутворення по цільовому прибутку Інший
орієнтований на витрати підхід до визначення рівня ціни - аналіз
беззбитковості, коли суб’єкт туристичної діяльності прагне визначити
ціну, при якій буде досягнуто баланс доходів і витрат. Таке
ціноутворення, націлене на отримання певного рівня доходу на
вкладені інвестиції.
Ціноутворення, засноване на ставленні покупців до ціни Число суб’єктів
туристичного бізнесу, в яких система ціноутворення базується на
сприйнятті покупцями цінності послуги, постійно росте. Ціноутворення
по сприйняттю цінності послуги споживачами використовує як ключову
основу визначення рівня ціни не витрати продавця, а сприйняття ціни
покупцем. Господарство використовує в маркетингу інші, окрім ціни,

складові, щоб будувати сприйняття цінності товарів у покупців, і
регулює ціни так, щоб вони відповідали цьому сприйняттю.
Ціноутворення, засноване на конкуренції. Цінова стратегія проходження
за цінами конкурентів приділяє мало уваги витратам і попиту. В цьому
випадку господарство може призначати ціну таку ж, більше або меншу
за ціну основних конкурентів. Деякі господарства можуть оцінювати свої
послуги трохи вище або нижче, ніж основні конкуренти, але постійно
зберігають від них невелику дистанцію. Коли важко визначити
еластичність ринку, цінова політика проходження за поточними цінами
відображає колективну мудрість конкурентів галузі щодо ціни, яка все ж
таки приносить нормальний дохід на інвестиції. Крім того, дотримання
поточної ціни, яка встановлена конкурентами, позбавить господарство
небезпеки цінової війни.

5.2. Вибір стратегії ціноутворення
Стратегія визначення цін на нові товари. Цінові стратегії зазвичай
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міняються залежно від того, як товар (послуга) проходить свій життєвий
цикл. Особливо складна стадія впровадження товару на ринок, яка
включає різноманітні цінові варіації. Існує декілька методик визначення
цін на нові товари: стратегія престижних цін, стратегія «зняття вершків»,
стратегія прориву на ринок.
Стратегія престижних цін. Господарства, які готові досягти рівня
позиціонування на ринку як люксові і висококласні, виходять на нього з
високою ціною, яка підтримує цю позицію. Вони можуть призначати
високу ціну для залучення певної клієнтури і створення іміджу
ексклюзивності.
Стратегія «зняття вершків».
Цінове «зняття вершків» - це встановлення високої ціни в умовах, коли
ринок нечутливий до рівня цін і їх зміни. Цінове «зняття вершків» може
мати сенс, коли пониження ціни приводить до меншого об’єму доходу.
Наприклад, власник єдиного у передмісті приватного господарства, яке
надає послуги катання верхи на конях, може встановлювати високі ціни,
якщо є великий попит на цю послугу, наприклад, у городян в вихідні дні.
Цінове «зняття вершків» може стати ефективною короткостроковою

політикою. Проте є одна небезпека: конкуренти зрозуміють, що
спроможні споживачі можуть платити хороші гроші, і тоді вони теж
виходять на привабливий ринок, збільшуючи пропозицію і, врешті-решт,
знижуючи ціни на таку послугу. У туристичному бізнесі через відносну
легкість виходу конкурентів на ринок таку цінову стратегію майже
неможливо здійснювати тривалий періоду часу.
Стратегія «прориву на ринок».
Замість того, щоб відразу встановлювати високу ціну, проходячи попри
дрібні, але вигідні ринкові сегменти, деякі суб’єкти бізнесу, навпаки,
встановлюють на початковому етапі низьку стартову ціну, проникаючи
на ринок швидко і глибоко, привертаючи багато покупців і завойовуючи
велику ринкову частку.
Але необхідно враховувати декілька умов для встановлення низьких
цін:
o ринок повинен бути настільки високочутливим до ціни, щоб
низька ціна провела більше ринкове зростання;
o повинні також бути умови для економії, які при підвищенні
об’єму продажів зменшують витрати;
o низька ціна повинна допомагати бути поза конкуренцією.
Стратегія визначення ціни на комплект послуг. Продавці, що
використовують систему визначення цін на комплект виробів (послуг),
об’єднують декілька послуг і пропонують набір за зниженою ціною. Така
система ціноутворення стимулює продаж товарів і послуг споживачам,
але в той же час сумарна ціна повинна бути достатньо низкою, щоб
переконати їх купити весь пакет послуг. В ідеалі, супутні послуги разом
з основним видом обслуговування додають більшу цінність комплекту в
очах покупця, ніж коштують його складові, кожна окремо. Наприклад
комплект послуг «Уікенд» може включати в собі дві доби перебування
та харчування в господарстві, а також безкоштовне надання в
користування спортивного знаряддя та майстер-клас для дітей. Прокат
знаряддя та майстер-клас гратимуть роль приманки для туристів. Крім
того, вартість проживання і харчування також може бути знижена.
Стратегії цінового регулювання. Суб’єкти туристичного бізнесу,
зазвичай, пристосовують основні ціни до різних категорій клієнтів і
змінних ситуацій. Розглянемо деякі з стратегій цінового регулювання.

Знижки за об’єм. Господарство може встановити спеціальні розцінки
для залучення клієнтів, які можуть купити більшу кількість кімнат на
певний період або упродовж року. Крім того, доцільно встановлювати
знижки для організаторів різних зустрічей, конференцій або семінарів у
разі розміщення організованої групи клієнтів або надавати їм
безкоштовні послуги. Припустимо, що в нараді, що проводиться певною
організацією, беруть участь люди, які оплачують свої кімнати самі.
Організація вважатиме за краще отримати безкоштовну кімнату, чим
зниження ціни на кожну кімнату для учасників наради. Безкоштовна
кімната може бути використана для своїх співробітників або
запрошених доповідачів, тим самим скорочуються загальні витрати цієї
організації.
Знижки залежно від часу покупки. Сезонна знижка - зниження ціни для
покупців, що набувають послуг не в сезон, тобто, коли попит на них
найбільш низький. Сезонні знижки дозволяють господарству тримати
попит стійким цілий рік.
Для того, щоб обрати оптимальну стратегію ціноутворення, необхідно
відштовхуватися від актуальної маркетингової мети суб’єкту
туристичного бізнесу.
Отже, якщо актуальною метою господарства є виживання, то логічним
буде встановлення низьких цін, що перевищують лише змінні витрати і
частину постійних витрат для того, щоб просто залишитися в бізнесі.
Якщо господарство націлено на максимізацію короткострокового
прибутку, то встановлюються ціни, здатні найефективніше збільшити
максимальний короткостроковий прибуток. Якщо основна мета
підприємства — завоювання максимальної частки ринку, то
рекомендується встановлення низьких цін. А, якщо вибрана стратегія
лідирування за якістю продукції, то ціни, цілком природньо, будуть
високі, щоб покрити значні витрати на виробництво якісної продукції і
витрати на її просування на ринку.
Взагалі, ціноутворення лише тоді буде грамотним, коли стане
результатом компромісу трьох підходів — фінансового (наскільки
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високими повинні бути ціни, щоб покрити всі витрати виробництва),
маркетингового (наскільки низькими повинні бути ціни, щоб виконати
план по продажах) і економічного (оптимальна ціна повинна
враховувати поєднання ціни і пропозиції).
Позаяк, умови діяльності туристичного господарства на ринку мінливі,
цінова стратегія теж повинна мати певну гнучкість.
Вибір стратегії ціноутворення — це не просто визначення відповідної
ціни продукту, це розстановка пріоритетів всього бізнесу. І, у випадку,
якщо вона вибрана вдало, дозволяє не тільки отримати додатковий
прибуток, але і «укріпити» бренд, що у свою чергу приведе до
підвищення ціни господарства в цілому.

КРОК 6. ВИБІР ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ
ЗДІЙСНЕННЯ АГРОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1. Організаційно-правові форми господарювання в Україні
В загальному розумінні відповідно до ст. 3 Господарського кодексу
України
господарською
діяльністю
є
діяльність
суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання
послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.
Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і
соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є
підприємництвом, а суб’єкти підприємництва - підприємцями.
Господарська діяльність може здійснюватись і без мети одержання
прибутку (некомерційна господарська діяльність).
Закон України «Про туризм» (ст. 5) визначає коло суб’єктів туристичної
діяльності:
- туристичні оператори - юридичні особи, створені згідно із
законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація
та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та
надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із

надання характерних та супутніх послуг і, які в установленому порядку
отримали ліцензію на туроператорську діяльність;
- туристичні агенти - юридичні особи, створені згідно із законодавством
України, а також фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного
продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб’єктів
туристичної діяльності, а також посередницьку діяльність щодо
реалізації характерних та супутніх послуг;
- інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають по-слуги з
тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних,
розважальних та інших туристичних послуг;
- гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та
інші фахівці туристичного супроводу – фізичні особи, які проводять
діяльність, пов’язану з туристичним супроводом і, які в установленому
порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу,
крім осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ,
організацій, яким належать чи, які обслуговують об’єкти відвідування;
- фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та
надають послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування 212
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тощо.
Таким чином, законодавство України не передбачає будь-яких суттєвих
обмежень щодо кола суб’єктів, які можуть при виконанні певних
встановлених законодавством вимог займатися туристичною, в тому
числі агротуристичною, діяльністю. Але, плануючи бізнес у сфері
сільського туризму (агротуризму), необхідно дуже ретельно підійти до
вирішення питання про вибір організаційно-правової форми здійснення
господарської діяльності, бо від цього вибору залежить і перелік
туристичних та супутніх послуг, і правовий режим майна, яке
використовується в цій діяльності, і правові наслідки недодержання тих
чи інших вимог, що встановлені на законодавчому рівні для різних форм
господарювання.
Всі форми господарювання, які можна обрати при започаткування
діяльності в сфері сільського туризму, в залежності від того, чи є
отримання прибутку основною метою цієї діяльності, можна поділити на
непідприємницькі та підприємницькі.

І. Непідприємницькі форми агротуристичної діяльності.
Фізична особа. Якщо особа має намір здавати в оренду ту-ристам
належні їй на праві власності будинок або його частину, квартиру або
кімнату, така діяльність не вважається підприємницькою при умові, що
об’єкт оренди відноситься до індивіду-альних засобів розміщення.
Згідно з нормами Порядку надання послуг з тимчасового розміщення
(проживання), який затвер-джено постановою Кабінету Міністрів України
від 15 березня 2006 р. N 297, фізичні особи - власники або орендарі
індивідуальних засобів розміщення (кількістю місць до 9 включно)
надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) без
державної реєстрації їх як суб’єктів підприємницької діяльності.
Законодавство не передбачає також і інших видів реєстрації осіб, які
здають за плату належне їм нерухоме майно, в тому числі і те, що
знаходиться у сільській місцевості. При цьому господарі можуть
постійно проживати у місті, навідуючись іноді до садиби або зовсім
передати управління садибою іншій особі, в тому числі і право
отримання орендної плати.
Особисте селянське господарство (ОСГ). Порядок створення та
діяльності ОСГ регулюється Законом України «Про особисте селянське
господарство». Відповідно до цього Закону ОСГ - 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 використання майна особистого селянського господарства, у
тому числі й у сфері сільського зеленого туризму. Діяльність, пов’язана
з веденням особистого селянського господарства, не відноситься до
підприємницької діяльності.
Облік особистих селянських господарств здійснюють сільські, селищні,
міські ради за місцем розташування земельної ділянки в порядку,

визначеному
статистики.

центральним

органом

виконавчої
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Для ведення особистого селянського господарства використовують
земельні ділянки, передані фізичним особам у власність або оренду в
порядку, встановленому законом. Крім того, члени ОСГ для ведення
господарської діяльності можуть використовувати житлові будинки,
господарські будівлі та споруди, сільськогосподарську техніку, інвентар
та обладнання, транспортні засоби, сільськогосподарських та свійських
тварин і птицю, бджолосім’ї, багаторічні насадження, вироблену
сільськогосподарську продукцію, продукти її переробки тощо.
Некомерційне підприємство відповідно до ст. 62 Господарського
кодексу України створюється для некомерційної господарської
діяльності та є за своїм статусом юридичною особою, діє на основі
статуту, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в
установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним
кодом. Одним з прикладів некомерційного підприємства є соціальне
підприємство, яке створюється з метою вирішення тієї чи іншої 214
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соціальної мети, а частину прибутку використовує на вирішення
завдань, пов’язаних з цією метою.

ІІ. Підприємницькі форми агротуристичної діяльності.
Україні право на не заборонену законом підприємницьку діяльність (а підприємницька діяльність є різновидом діяльності
господарської) є конституційним правом людини і громадянина (ст. 42
Конституції України). Особа або ж особи, що мають намір здійснювати
господарську діяльність, мають право обрати будь-яку організаційноправову форму юридичної особи або ж працювати як фізична особапідприємець.
1) Фізична особа – підприємець. Відповідно до ст. 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб’єктом
господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за
умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної
особи. Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов’язаннями

усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено
стягнення, а також може бути визнаний судом банкрутом відповідно до
вимог цього Кодек-су та інших законів. Громадянин може здійснювати
підприємницьку діяльність із залученням або без залучення найманої
праці, самостійно або спільно з іншими особами.
Приватне підприємство в умовах розвалу планової економіки
стало актуальною формою виживання для мільйонів громадян України
та їхніх сімей і сьогодні є однією з найпопулярніших та найпоширеніших
форм господарювання в Україні.
Приватним підприємством відповідно до ст. 113 Цивільного кодексу
України визнається підприємство, що діє на основі приватної власності
одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його
(їхньої) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також
підприємство, що діє на основі приватної власності суб’єкта
господарювання – юридичної особи. Установчими документами
приватного підприємства є рішення про його утворення або
засновницький договір, а також статут (положення) підприємства.
Засновник приватного підприємства має низку майнових і немайнових
прав: володіти корпоративним правом, засновник приватного
підприємства закріплює за підприємством певне майно, що знайде своє
відображення в статуті підприємства. Для приватного підприємства не
встановлено вимог щодо мінімального розміру статутного фонду та
порядку його формування, тому засновник має право визначити його на
власний розсуд. Приватне підприємство, на відміну від приватного
підприємця – фізичної особи, відповідає по своїх зобов’язаннях тільки
тим майном, яке знаходиться у власності підприємства.
Приватне підприємство також зручне тим, що порядок створення такого
виду суб’єктів господарювання більш простий, ніж порядок створення,
наприклад, господарського товариства. Воно, на відміну від
господарського товариства, захищено від недружнього поглинання,
корпоративного шантажу, «корпоративних війн» та зловживання правом
з боку учасників.

Фермерське господарство відповідно до ст. 114 Господарського
кодексу України є формою підприємництва громадян з метою
виробництва, переробки та реалізації товарної сільсько-господарської
продукції. Членами фермерського господарства не можуть бути особи,
які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).
Відносини, пов’язані із створенням та діяльністю фермерських
господарств, регулюються цим Кодексом, а також Законом України
«Про фермерське господарство» та іншими законами.
Фермерське господарство може бути створене одним громадянином
України або кількома громадянами України, які є родичами або членами
сім’ї, відповідно до закону. Фермерське господарство має своє
найменування, печатку і штамп, діє на основі Статуту. У Статуті
зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження,
адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна
(складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними
рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші
положення, що не суперечать законодавству України.
Кооператив є добровільним об’єднанням громадян з метою
спільного вирішення ними економічних, соціально-побутових та інших
питань, може створюватися у різних галузях (виробничі, споживчі,
житлові тощо). Діяльність різних видів кооперативів регулюється главою
10 Господарського кодексу України, а також Законом України «Про
кооперацію».
Кооперативи поділяються на:
виробничий кооператив - кооператив, який утворюється шляхом
об’єднання фізичних осіб для спільної виробничої або іншої
господарської діяльності на засадах їх обов’язкової тру-дової участі з
метою одержання прибутку;
обслуговуючий кооператив - кооператив, який утворюється
шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для надання послуг
переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою
провадження їх господарської діяльності. Обслуговуючі кооперативи
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надають послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20
відсотків загального обороту кооперативу;
споживчий кооператив (споживче товариство) - кооператив, який
утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб для
організації
торговельного
обслуговування,
заготівель
сільськогосподарської продукції, сировини, виробництва продукції та
надання інших послуг з метою задоволення споживчих потреб його
членів.
За напрямами діяльності кооперативи можуть бути: житловобудівельними,
садово-городніми,
гаражними,
торговельнозакупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними
тощо. Кооператив є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм
найменуванням та діє на підставі статуту.
Господарським товариством відповідно до ст. 79 Господарського
кодексу України визнається підприємство або інший суб’єкт
господарювання, створений юридичними особами та/ або громадянами
шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності
товариства з метою одержання прибутку.
У деяких випадках господарське товариство може діяти у складі
одного учасника. Господарські товариства є юридичними особами.
Порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється
статтями 79–92 Господарського кодексу, статтями 113–162 Цивільного
кодексу, законами України «Про господарські товариства», «Про
акціонерні товариства» тощо.
До господарських товариств належать: акціонерні товариства,
товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою
відповідальністю, повні товариства, командитні товариства.
Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство,
що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких
визначається установчими документами, і несе відповідальність за
своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які

повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов’язаних з
діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.
Товариством з додатковою відповідальністю є господарське
товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених
установчими документами розмірів і, яке несе відповідальність за
своїми зобов’язаннями власним майном, а в разі його недостатності
учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність
у визначеному установчими документами однаково кратному розмірі до
вкладу кожного з учасників.
Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого
відповідно
до
укладеного
між
ними
договору
здійснюють
підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову
солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм
майном.
Командитним товариством є господарське товариство, в якому один
або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку 218
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діяльність і несуть за його зобов’язаннями додаткову солідарну
відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути
звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники присутні в
діяльності товариства лише своїми вкладами (вкладники).
Учасниками повного товариства, повними учасниками командитного
товариства можуть бути лише
особи, зареєстровані як суб’єкти
підприємництва.
На
практиці
підприємницькі
товариства сьогодні найчастіше
створюються
у
вигляді
акціонерного
товариства
чи
товариства
з
обмеженою
відповідальністю. Що стосується
таких організаційно-правових форм, як, наприклад, повне товариство та
товариство з додатковою відповідальністю, у сучасних умовах, то вони

використовуються лише у виключних випадках, а саме коли
законодавець прямо пов’язує можливість здійснювати підприємницьку
діяльність у якійсь із вказаних організаційно-правових форм.
Необхідно зазначити, що суб’єкти господарювання, вступаючи у процесі
своєї діяльності у ринкові та інші відносини, беруть на себе і певні
господарські зобов’язання, які можуть виникати:
o безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового
акту, що регулює господарську діяльність;
o з акту управління господарською діяльністю;
o з господарського договору та інших угод, передбачених
законом, а також з угод, не передбачених законом, але
таких, які йому не суперечать;
o внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єктом
господарювання, придбання або збереження майна суб’єкта
або суб’єктом господарювання за рахунок іншої особи без
достатніх на те підстав;
o у результаті створення об’єктів інтелектуальної власності та
інших дій суб’єктів, а також внаслідок подій, з якими закон
пов’язує
настання
правових
наслідків
у
сфері
господарювання.
Наприклад,
організаційно-господарські
зобов’язання
суб’єктів
(зобов’язання однієї сторони здійснити на користь другої сторони певну
управлінсько-господарську (організаційну) дію або утриматися від
певної дії) можуть виникати з договору та набувати форми договору.
Суб’єкти господарювання, незалежно від статутної мети своєї
діяльності, можуть брати на себе соціально-комунальні зобов’язання
про господарську допомогу у вирішенні питань соціального розвитку
населених пунктів їх місцезнаходження, у будівництві й утриманні
соціально-культурних об’єктів та об’єктів комунального господарства і
побутового обслуговування, подавати іншу господарську допомогу з
метою розв’язання місцевих проблем.
Суб’єкт господарювання, який відповідно до закону та своїх установчих
документів зобов’язаний здійснювати виконання робіт, надання послуг
або продаж товарів (публічне зобов’язання) кожному, хто до нього
звертається на законних підставах, не має права відмовити у виконанні

робіт, наданні послуг, продажу товару за наявності у нього такої
можливості або надавати перевагу одному споживачеві перед іншими,
крім випадків, передбачених законодавством.
Завжди перед початком ведення власної справи потрібно враховувати
той фактор, що суб’єкт господарювання легше зареєструвати, ніж потім
припинити його діяльність.
Таким чином, з огляду на проведений аналіз таких суб’єктів
господарювання, як приватне підприємство, товариство з обмеженою
відповідальністю та фізична особа-підприємець можна зробити такі
висновки.
Чинне законодавство надає власникові право використовувати
майно, що належить йому, враховуючи і засоби виробництва, для
здійснення самостійної підприємницької діяльності як фізичної особи
або для створення суб’єкта господарювання зі статусом юридичної
особи. Закріплення в законодавстві подібного права власника особливо
важливе в умовах ринкової економіки.
220
220
І, якщо фізична особа-підприємець зменшує поточні витрати на
адміністрування свого бізнесу, то юридична особа у будь-якій
організаційно-правовій формі змушена виконувати всі вимоги щодо
бухгалтерського обліку, обліку персоналу, діловодства тощо, які
встановлені чинним законодавством, що, безумовно, збільшує пов’язані
з цим витрати та вимагає залучення профільних фахівців (найманих
спеціалістів або обслуговуючі фірми).
Щодо ризиків власника втрати коштів, майна або всього бізнесу (у
разі звернення стягнення на майно по боргах, у зв’язку із
відшкодуванням шкоди постраждалій особі або інших випадках) самими
вразливими організаційними формами є, безперечно, ті форми, які не
передбачають створення юридичної особи: фізичні особи, фізичні
особи-підприємці, особисте селянське господарство. По своїх
зобов’язаннях особи, які обрали ці форми господарювання,
відповідають всім своїм майном – особистим або родинним, на яке
може бути накладене стягнення. Вибір юридичної особи як форми

господарювання дає змогу зменшити ризик власника на випадок
невдалого вкладення капіталу та диверсифікувати ризик засновника,
оскільки закон, як правило, не забороняє йому брати участь у створенні
декількох суб’єктів господарювання; реалізувати принцип роздільної
відповідальності
засновника
і
установленого
їм
суб’єкта
господарювання.
Як свідчить загальна практика малого підприємництва, приватне
підприємство – це найбільш оптимальна форма ведення малого бізнесу
із створенням юридичної особи та кращий варіант ніж фізична особапідприємець, оскільки ж, по-перше, приватне підприємство є
юридичною особою, чий статус є більш престижним ніж статус фізичної
особи-підприємця, по-друге, воно несе відповідальність тільки тим
майном, яке є в його власності (передане засновником), а фізична
особа-підприємець несе відповідальність усім своїм майном.
У зв’язку із тим, що сільський туризм в Україні має свої певні
специфічні риси та не досяг у своєму розвитку того рівня, що б говорити
сьогодні про нього як про достатньо серйозний бізнес, основними
організаційно-правовими формами сьогодні є особисте селянське
господарство та фізична особа-підприємець. Але, враховуючи світову
практику розвитку сільського туризму, можна очікувати у досяжному
майбутньому появи агротуристичних підприємств, кооперативів та
господарських товариств, які сконцентрують свою увагу на туристичній
діяльності в сільській місцевості як вельми перспективній та
високоприбутковій.

6.2. Легалізація та державна реєстрація підприємницької
діяльності
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний
ризик
господарська
діяльність,
що
здійснюється суб’єктами
господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і
соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємці мають право
без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку
діяльність, яку не заборонено законом, самостійно формувати програми
діяльності, вибору постачальників і споживачів продукції, що

виробляється, залучення матеріально-технічних, фінансових та інших
видів ресурсів, використання яких не обмежено законом,
встановлювати ціни на продукцію та послуги відповідно до закону,
вільно наймати працівників.
Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а
також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється,
встановлюються виключно законом.
Як зазначалося вище, особи, які мають намір займатися сільським
туризмом, можуть надавати деякі види туристичних послуг (здавання
місць тимчасового розміщення туристів, прокат транспортних засобів,
спортивного інвентарю тощо), керуючись нормами цивільного
законодавства, зокрема, главою 58 «Найм (оренда)» Цивільного
кодексу України. Якщо ця діяльність не носить систематичного
характеру або не має на меті отримання прибутку, державна реєстрація
особи як суб’єкта підприємницької діяльності не потрібна. Не потрібна
реєстрація у разі здійснення агротуристичної діяльності у формі
особистого селянського господарства. Але необхідно пам’ятати, що цих 222
222
випадках кількість місць в агрогосподарстві, яку можна здавати
туристам, не може перевищувати 9.
Примітка. Більш детально ознайомитися із
основами діяльності і правилами реєстрації та
нормами обліку та оподаткування в сільському
зеленому туризму ви зможете у практичній
розробці: Підприємницька діяльність для молодих
людей з інвалідністю в сфері сільського туризму/автор
Тучковська.
Посилання на ресурс проекту: https://www.rt4all.net/uk/manual

Ірина

Більш детально згадаємо про Туристичний збір.
Ст. 268 Податкового кодексу визначає, що туристичний збір це місцевий
збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без
громадянства, які прибувають на територію адміністративнотериторіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та
міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують
(споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі,
селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; б) особи, які
прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи
або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); г) ветерани
війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування,
оздоровлення,
реабілітацію
до
лікувально-профілактичних,
фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають
ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони
здоров’я України;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та
санаторно-курортні заклади.
Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до бази
справляння збору.
Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в
готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих та інших
закладах готельного типу, санаторно-курортними закладах, а також в
будинках (квартирах), що належать фізичним особам на праві власності
або на праві користування за договором найму.
До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи
побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу,
взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних

паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на
усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати,
пов’язані з правилами в’їзду.
Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
Вибір оптимального податкового режиму здійснення агротуристичної
діяльності є таким же важливим питання, як і визначення оптимальної
та найбільш зручної організаційно-правової форми господарювання. До
речі, оптимізація оподаткування надає суб’єкту підприємницької
діяльності більш вигідні умови роботи порівняно з особою, яка не
зареєструвалася як підприємець.

КРОК 7. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ У
СФЕРІ АГРОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. Загальне поняття договору
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В процесі здійснення туристичної діяльності господар як суб’єкт
такої діяльності має укладати певні угоди (договори) іншими особами:
організаціями, підприємствами, приватними підприємцями, найманими
працівниками, які беруть участь у формуванні і просуванні туристичного
продукту, а також зі споживачами цього туристичного продукту
(туристами).
Відповідно до Цивільного кодексу України (ст. 626) договором є
домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення,
зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Договір є
двостороннім, якщо правами та обов’язками наділені обидві сторони
договору. До договорів, що укладаються більш як двома сторонами
(багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про
договір, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих
договорів. Договір може бути й одностороннім, якщо одна сторона бере
на себе обов’язок перед другою стороною вчинити певні дії або
утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги,
без виникнення зустрічного обов’язку щодо першої сторони.

Зміст договору не може суперечити нормам цивільного законодавства,
інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
волевиявлення учасників договору має бути вільним і відповідати їх
внутрішній волі, а сам договір - спрямований на реальне настання
певних правових наслідків.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що
визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного
виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін
має бути досягнуто згоди. Договором може бути встановлено, що його
окремі умови визначаються відповідно до типових умов договорів
певного виду, оприлюднених у встановленому порядку.
Договір має вчинятися у формі, встановленій законом. Форма договору
є способом фіксації результатів узгодження волевиявлення сторін у
процесі укладення договору. Відповідно до ст. 205 Цивільного кодексу
України договір може укладатися усно або в письмовій формі. Сторони
мають право обирати форму договору, якщо інше не встановлено
законом.
Договір, для якого законом не встановлена обов’язкова письмова
форма, вважається укладеним, якщо поведінка сторін засвідчує їхню
волю до настання відповідних правових наслідків. Усно можуть
укладатися договори, які повністю виконуються сторонами у момент їх
вчинення, за винятком договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній реєстрації, а також договорів, для яких
недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.
Договір вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він
підписаний його сторонами. Договір, який укладає юридична особа,
підписується особами,
уповноваженими
на
це
установчими
документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного
законодавства, та скріплюється печаткою.
В письмовій формі належить укладати (ст. 208):
o договори між юридичними особами;

o договори між фізичною та юридичною особою, крім тих, які
повністю виконуються сторонами у момент їх укладення;
o договори фізичних осіб між собою на суму, що перевищує
двадцять і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, крім тих, які повністю виконуються
сторонами у момент їх вчинення;
o інші правочини, щодо яких законом встановлена письмова
форма.
Договір, який укладений у письмовій формі, підлягає нотаріальному
посвідченню лише у випадках, встановлених законом або домовленістю
сторін. Нотаріальне посвідчення договору здійснюється нотаріусом або
іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на
вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, в якому
викладено текст договору, посвідчувального напису. На вимогу фізичної
або юридичної особи будь-який договір з її участю може бути
нотаріально посвідчений. У разі недодержання сторонами вимоги
закону про нотаріальне посвідчення договору такий договір є нікчемним
(ст. 209).
Договір підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених
законом. Такий договір вважається укладеним з моменту його
державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну
реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних
реєстрів встановлюються законом (ст. 210).
Якщо це передбачено законом, то недодержання вимоги про форму
правочину спричинює недійсність такого правочину.
Необхідно пам’ятати, що особа, яка укладає договір, повинна мати
необхідний обсяг цивільної дієздатності. Обов’язки щодо перевірки
цивільної дієздатності покладаються на сторони договору, а договору в
нотаріальній формі – на нотаріуса або іншу особу, яка відповідно до
закону компетентна вчиняти нотаріальні дії.
Договір може бути визнаний судом нікчемним (недійсним), коли він
укладений зокрема:
o малолітньою або неповнолітньою особою за межами її
цивільної дієздатності без згоди її батьків (усиновлювачів),
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o
o
o
o
o
o
o

піклувальників;
дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення
не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла
керувати ними;
юридичною особою без відповідного дозволу (ліцензії),
наявність якої передбачена законодавством;
особою, яка помилилася щодо обставин, які мають
істотне значення;
особою, яка навмисно була введена другою стороною в
оману щодо обставин, які мають істотне значення;
особою під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай
невигідних для неї умовах;
особами без наміру створення правових наслідків, які
обумовлювалися цим договором (фіктивний договір);
сторонами для приховання іншого правочину, який вони
насправді вчинили (удаваний договір).

Нікчемний договір або договір, визнаний судом недійсним, є недійсним
з моменту його вчинення.
Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання
договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не
встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або
розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного
порушення договору другою стороною та в інших випадках,
встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення
стороною договору, коли внаслідок завданої шкоди друга сторона
значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при
укладенні договору.
У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або
частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або
законом, договір є відповідно розірваним або зміненим.
У разі зміни договору зобов’язання сторін змінюються відповідно
до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.
У разі розірвання договору зобов’язання сторін припиняються.
Зміна або розірвання договору вчиняється в такій самій формі, що й
договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено
договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового обороту.

7.2. Договори з постачальниками товарів, робіт і послуг
при формуванні та просуванні т уристичного продукту
Створюючи ті чи інші туристичні послуги, господар має вступати у
відносини з контрагентами, які, як правило, за певну плату беруть на
себе зобов’язання продати йому певний товар, виконати певну роботу
або надати певну послугу. Такі відносини можуть бути разовими або
тривати достатньо довгий час.
В зв’язку із тим, що агротуристична діяльність прив’язана
територіально до конкретного господарства (групи господарств) це її
відрізняє від багатьох інших видів господарської діяльності, одним з
перших завдань, які має бути вирішено в процесі формування
агротуристичного продукту, - це створення належних територій та
приміщень, де цей продукт буде продаватися. Це завдання можна
вирішити шляхом часткового переобладнання вже існуючих територій
та будівель та/або шляхом створення нових об’єктів, спеціально
пристосованих для надання туристичних послуг споживачам. Для
здійснення необхідного ремонту або будівництва власникам доцільно
залучати профільних фахівців, які мають необхідну кваліфікацію та 228
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дозвільні документи для виконання тих чи інших робіт. Важливо
пам’ятати, що самовільне виконання будівельно-ремонтних робіт тягне
за собою не тільки складності із введенням об’єкта в експлуатацію та
оформленням необхідних прав на такий об’єкт, й конкретні ризики для
життя, здоров’я і майна членів родини самого господаря та його гостей.
Купівля-продаж робіт відбувається за договорами підряду та
регулюється главою 61 Цивільного кодексу України. За договором
підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати
певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник
зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Для виконання
окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник)
зобов’язаний одержати спеціальний дозвіл (ст. 837).
За договором будівельного підряду підрядник зобов’язується
збудувати і здати у встановлений строк об’єкт або виконати інші
будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а
замовник зобов’язується надати підрядникові будівельний майданчик

(фронт
робіт),
передати
затверджену
проектно-кошторисну
документацію, якщо цей обов’язок не покладається на підрядника,
прийняти об’єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх. Договір
будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва,
капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення)
підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконан-ня
монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно
пов’язаних з місцезнаходженням об’єкта (ст. 875).
Облаштування оселі та створення місць розміщення турис-тів
пов’язано з необхідністю купляти додаткові меблі, постіль, білизну,
елементи інтер’єру, ставити необхідне обладнання для забезпечення
туристів житлово-комунальними послугами тощо. Харчування туристів
вимагає постачання на постійній основі тих продуктів, які господарство
не в змозі виростити на своїй землі. Для забезпечення туристів
необхідним сезонним спорядженням та інвентарем (лижами, ковзанами,
велосипедами, м’ячами, настільними іграми, мангалами, басейнами
тощо) про їх своєчасну закупівлю необхідно потурбуватися заздалегідь.
При укладанні договорів з постачальниками товарів необхідно
керуватися нормами глави 54 Цивільного кодексу. За договором купівліпродажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується
передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а
покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і
сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655). Продавець
зобов’язаний передати покупцеві товар, визначений договором купівліпродажу, та одночасно з товаром передати покупцеві документи
(технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та
підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або
актів цивільного законодавства (ст. 662).
Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання
товару, продавець зобов’язаний до передання зберігати товар, не
допускаючи його погіршення. Необхідні для цього витрати покупець
зобов’язаний відшкодувати продавцеві, якщо інше не встановлено
договором (ст. 667). Ризик випадкового знищення або випадкового

пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому
товару, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 668).
Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у
певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами
або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов’язаний передати
покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами (ст. 671). Якщо
продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам
договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його
прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення
сплаченої за нього грошової суми (ст. 672).
Товар, який продавець передає або зобов’язаний передати покупцеві,
має відповідати вимогам щодо його якості в момент його передання
покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товару цим
вимогам не встановлено договором купівлі-продажу. Договором або
законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець
гарантує якість товару (гарантійний строк) (ст. 675). Якщо на товар не
встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимога у зв’язку 230
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з його недоліками може бути пред’явлена покупцем за умови, що
недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох
років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня
передання товару покупцеві, якщо договором або законом не
встановлений більший строк (ст. 680).
Покупець зобов’язаний оплатити товар після його прийняття або
прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або
актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати
товару. Покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну
переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено
розстрочення платежу. У разі прострочення оплати товару продавець
має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування
чужими грошовими коштами (ст. 692). Якщо договором встановлений
обов’язок покупця частково або повністю оплатити товар до його
передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити
оплату в строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщо такий
строк не встановлений договором, - у семиденний строк від дня

пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає
із договору або актів цивільного законодавства (ст. 693).
Якщо і продавець, і покупець є суб’єктами підприємницької діяльності, а
товар передається у власність покупця для використання його у
підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов’язаних з
особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням,
сторони укладають договір поставки (ст. 712), до якого застосовуються
загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено
договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.
У разі, якщо постачальник товарів є нерезидентом України,
корисно до укладання договору поставки ознайомитися з Інкотермс
2010 (Incoterms 2010) – міжнародними правилами, які визнані
урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по
всьому світу як тлумачення найбільш вживаних міжнародній торгівлі
термінів. ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА МІЖНАРОДНИХ КОНТРОЛЮ ТЕРМІНІВ
ТЕРМІНІВ
ТОРГОВЕЛЬНИХ
УМОВ
ІНКОТЕРМС
2010:
https://www.searates.com/ua/reference/incoterms/
Зобов’язання про надання послуг – це важлива група договірних
зобов’язань,
до
яких
належать
перевезення,
транспортне
експедирування,
доручення,
страхування,
комісія,
туристичне
обслуговування, зберігання, інформаційні послуги, позика, кредит,
банківський рахунок, банківський вклад, управління майном, платне
надання інших послуг тощо. Загальні положення про послуги та
договори про їх надання регулюються главою 63 Цивільного кодексу
України.
За договором про надання послуг одна сторона (виконавець)
зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати
послугу, яка споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення
певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві
зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901).
Договір послуг, як правило, є платним. Замовник зобов’язаний оплатити
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передбачено договором.

За загальним правилом виконавець має надати послугу особисто. Якщо
за договором підряду основною метою є результат діяльності
підрядника, тобто матеріальний об’єкт, то за договором надання послуг
результат здійснення діяльності виконавця має нематеріальний
характер, послуга споживається отримувачем у процесі її надання.
В деяких випадках, якщо це випливає з умов договору або
замовник висловив свій намір чи бажання, або відсутність заперечень,
виконавець може покласти виконання умов договору на іншу особу (ст.
902).
Однією з істотних умов договору про оплатне надання послуг
оплата: її розмір, строки та порядок внесення. У разі, якщо виконавець
не може виконати умови договору не з власної вини, замовник
зобов’язаний виплатити йому розумну плату. Якщо неможливість
виконання договору виникла з вини замовника, він зобов’язаний
виплатити виконавцеві плату в повному обсязі, якщо інше не
встановлено договором або законом (ст. 903).
В зв’язку з тим, що послуги переважно пов’язуються з особою, яка 232
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їх надає, до неї ставляться певні підвищені вимоги. Це значить, що
здебільшого виконавець має отримати спеціальний дозвіл (ліцензію)
для здійснення своєї діяльності; мати певну кваліфікацію, освіту, стаж
роботи.
Ця вимога стосується, зокрема, таких видів діяльності:
- банківської відповідно до Закону України «Про банки і банківську
діяльність»;
- туристичної (для туроператорів) відповідно до Закону України
«Про туризм»;
- медичної відповідно до Основ законодавства України про охорону
здоров’я;
- аудиторської відповідно до Закону України «Про аудиторську
діяльність»;
- оціночної відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
- страхування відповідно до Закону України «Про страхування»;
- автомобільних перевезень відповідно до Закону України «Про
автомобільний транспорт».

7.3. Договори з персоналом
На перших кроках становлення агротуристичного господарства
більшість родин здійснюють обслуговування туристів власними силами,
залучаючи до цього дітей та інших родичів. В переважній більшості
випадків договори між родичами не укладаються. Але з часом розвиток
та розширення бізнесу ставить власників перед необхідністю залучати
до тих чи інших робіт (прибирання приміщень, готування їжі,
підтримання місць відпочинку та господарських будівель в порядку,
утримання тварин тощо) сторонніх людей.
Трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а
також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами
регулюються законодавством про працю, в першу чергу, Кодексом
законів про працю.
Відповідно до Кодексу законів про працю, трудовий договір - це угода
між працівником і власником підприємства, установи, організації або
уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з
дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а власник
підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи
фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату
і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи,
передбачені законодавством про працю, колективним договором і
угодою сторін (ст. 21).
Трудовий договір може бути:
o безстроковим, що укладається на невизначений строк;
o на визначений строк, встановлений за погодженням сторін;
o таким, що укладається на час виконання певної роботи (ст.
23).
При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний надати
паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у
випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту
(спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.
Укладення
трудового
договору
оформляється
наказом
чи

розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про
зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається
укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але
працівника фактично було допущено до роботи (ст. 24).
В разі укладення трудового договору між працівником і фізичною
особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена
нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення
працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі
трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого
проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної
політики України (ст. 241).
При укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін
випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка
йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена
в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу (ст. 26). Строк
випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено
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законодавством України, не може перевищувати трьох місяців (ст. 27).
Роботодавець зобов’язаний до початку роботи за укладеним
трудовим договором:
o роз’яснити працівникові його права і обов’язки та
проінформувати під розписку про умови праці, наявність на
робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і
шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та
можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги
і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до
чинного законодавства і колективного договору;
o ознайомити працівника з правилами внутрішнього
трудового розпорядку та колективним договором;
o визначити працівникові робоче місце, забезпечити його
необхідними для роботи засобами;
o проінструктувати
працівника
з
техніки
безпеки,
виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони
(ст. 29);
o забезпечити справний стан машин, верстатів і пристроїв;
належну якість матеріалів та інструментів, необхідних
для виконання роботи, і їх своєчасне надання; вчасне

постачання виробництва електроенергією, газом та
іншими
джерелами
енергоживлення;
своєчасне
забезпечення технічною документацією; здорові та
безпечні умови праці (додержання правил і норм з техніки
безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція,
усунення шкідливих наслідків шуму,
o випромінювань, вібрації та інших факторів, які негативно
впливають на здоров’я робітників, і т. ін.) (ст. 88).
Власник не має права вимагати від працівника виконання роботи, не
обумовленої трудовим договором (ст. 31).
Кодекс законів про працю України встановлює підстави
звільнення працівників, зокрема у випадках:
o виявленої невідповідності працівника займаній посаді або
виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або
стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної
роботи;
o систематичного невиконання працівником без поважних
причин обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового
розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися
заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
o прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин;
o появи на роботі в нетверезому стані, у стані
наркотичного або токсичного сп’яніння;
o вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі
дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що
набрав законної сили, чи постановою органу, до
компетенції якого входить накладення адміністративного
стягнення або застосування заходів громадського впливу;
o винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує
грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають
підстави для втрати довір’я до нього з боку власника;
o вчинення працівником, який виконує виховні функції,
аморального проступку, не сумісного з продовженням даної
роботи.
Але необхідно пам’ятати, що не допускається звільнення працівника з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його

тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника
у відпустці (ст. 40, 41).
Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на
підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять
днів. Трудові книжки ведуться також на позаштатних працівників при
умові, якщо вони підлягають загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (ст. 48).
Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому
виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує
працівникові за виконану ним роботу. Питання державного і договірного
регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх
захисту визначаються цим Кодексом, Законом України «Про оплату
праці» та іншими нормативно-правовими актами (ст. 94).
Безпідставна невиплата заробітної плати громадянам більш як за один
місяць, вчинена умисно керівником підприємства чи громадянином суб’єктом підприємницької діяльності, тягне за собою кримінальну 236
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відповідальність відповідно до ст. 175 Кримінального кодексу України.
Укладання трудових договорів на легальній та взаємовідповідальній
основі є не тільки обов’язком роботодавця, а й засобом необхідного
захисту прав та законних інтересів сторін. Ретельна перевірка
претендентів та можливість своєчасного звільнення некомпетентних,
безвідповідальних, аморальних осіб може позбавити господаря зайвих
проблем, фінансових і моральних збитків, а також захистить здоров’я та
майно туристів, які відпочивають на території садиби.

7.4. Договори з туристами
Закон України «Про туризм» встановлює певні вимоги щодо укладення
та виконання договорів у сфері туристичної діяльності: договору на
туристичне обслуговування (ст. 20), договору на екскурсійне
обслуговування (ст. 21), договору на готельне обслуговування (ст. 22)
та ваучеру як форми письмового договору на туристичне або на
екскурсійне обслуговування (ст. 23). Але ці договори регулюють участь

у відносинах певних суб’єктів туристичної діяльності: турагентів,
туроператорів, суб’єктів туристичного супроводу, готелів та інших
колективних засобів розміщення.
Жодний із зазначених договорів не може бути прямо застосований до
суб’єкта агротуристичної діяльності. Тому при розробці текстів
договорів з туристами необхідно керуватися Цивільним кодексом та
іншими нормативними документами, які регулюють відношення найму
(оренди) житла, купівлі-продажу послуг (харчування, прибирання),
прокату, зберігання тощо, враховуючи суттєві умови кожного з видів цих
договорів.
Крім того, договір на обслуговування туриста має включати в себе
положення про взаємну відповідальність сторін у випадку знищення або
пошкодження майна, нанесення іншої шкоди. Відповідно до ст. 22
Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті
порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або
пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить
зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки), а
також доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних
обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки
відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не
передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Укладений в письмовій формі договір дає можливість власнику садиби
у випадку псування або крадіжки майна туристами здійснити необхідні
заходи щодо відшкодування завданих збитків, в тому числі і в судовому
порядку.
Господар зобов’язаний забезпечити туристам безпечні умови
відпочинку, але він не може і не мусить контролювати кожен їхній крок
та відповідати за недбалу або ризикову поведінку, особливо
передбачити поведінку дітей. Тому для обмеження відповідальності
власника у випадку настання різного роду нещасних випадків корисно
під час підписання договору з туристами підписувати і документ, який
роз’яснює відвідувачам правила поведінки та попереджує про можливі
загрози, пов’язані з перебуванням на території господарства та за його

межами, зокрема користування електричними приладами, поводження
зі свійськими тваринами, керування засобами переміщення (човнами,
велосипедами, лижами та ін), поведінкою на воді, в лісі. Батьки або інші
особи мають письмово підтвердити відповідальність за своїх дітей.
В будь-якому випадку, фінансові витрати, пов’язані з професійним
складанням та друкуванням тексту договору та додатків до нього,
будуть незрівнянно меншими ніж фінансові втрати від негативних
наслідків, спричинених відсутністю такого договору у потрібний момент.

КРОК 8. ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА РИНКУ
8.1. Реклама як засіб просування агротуристичного
господарства на ринку туристичних послуг
Важливим елементом маркетингової діяльності в сільському туризмі є
популяризація (промоушн).
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Популяризація виконує 3 функції:
1. інформаційну – це абсолютно необхідна умова для
маркетингової орієнтації. Вона полягає у представленні
нинішнім та майбутнім покупцям інформації, внаслідок чого
повинно відбутися подолання бар’єру незнайомості
пропозиції;
2. спонукальну – метою продажу є викликати бажані позиції та
поведінку;
3. конкурентну – заходи спрямовані на підкреслення
привабливості власної діяльності та перешкоджання
діяльності потенційних конкурентів.

До основних завдань популяризації належать:
- презентація вигод, які несе купівля пропозиції відпочинку в селі;
- виділення пропозиції на фоні інших конкурентних пропозицій;
- створення доброї репутації агротуристичних садиб та
намагання створити власну торгову марку;
- інформування максимальної кількості потенційних покупців про
свою діяльність та туристичну пропозицію.

Популяризацію необхідно використовувати на різних рівнях та в різних
місцях:
- в агротуристичному господарстві;
- у селі, в туристично-привабливих об’єктах, які є в околиці (замки,
палаци);
- на заправках та місцях такого типу.
Такі заходи ведуть до досягнення мети популяризації, а зокрема:
- виникнення потреби ознайомитися з новою пропозицією;
- переконання в особливих якостях пропозиції;
- підтримання попиту на вже відомі продукти;
- заохочення до купівлі пропозиції у визначений час.
Одним з найважливіших елементів популяризації туристичної діяльності
є реклама.
Реклама - це засіб поширення інформації і переконання людей, які
створюють уяву про продукт, викликають довіру до нього та бажання
купити цей продукт. Рекламуючи ті чи інші послуги, агрогосподарство
публічно подає дані про свої можливості за допомогою художніх,
технічних і психологічних прийомів з метою посилення попиту і
збільшення їх реалізації.
В туризмі розрізняють рекламу:
1. початкову - ознайомлення раніше встановленого кола
споживачів з новим для конкретного ринку туристичним
продуктом або послугами шляхом повідомлення детальних
даних про якість, ціну, спосіб споживання, місце проведення
туристичні акції;
2. конкурентну
виокремлення
рекламованого
туристичного продукту з великої кількості аналогічної
продукції, що пропонується конкуруючими суб’єктами
туристичної діяльності;
3. зберігаючу - підтримка високого рівня попиту на раніше
рекламований туристичний продукт.
Основні принципи реклами:
o принцип безперервності – рекламна діяльність повинна
вестися у одній і тій самій формі тривалий час;

o
o
o
o

принцип чергових повторів;
принцип концентрації;
принцип контрастності;
принцип одночасної різноманітності (візуальна реклама,
через пошту, в пресі і на радіо).

При створенні реклами необхідно враховувати той факт, що люди
сприймають розумом тільки 20% інформації, а решту 80% – з
допомогою відчуттів.
Найважливіші шляхи розповсюдження рекламної інформації
агротуристичних послуг, це:
o зовнішня реклама;
o Інтернет;
o реклама в пресі;
o реклама на радіо;
o рекламні листи;
o популяризаційні видання – рекламні листівки, буклети,
проспекти, каталоги.
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При цьому варто пам’ятати про принцип одночасної різноманітності 240
(візуальна реклама, через пошту, в пресі і на радіо).

Зовнішня реклама оформляється у вигляді щитової реклами, реклами
на транспорті, вивісок та ін.
Щитова реклама - найбільш поширений вид зовнішньої реклами. Вона
може бути оформлена на спеціально встановлених щитах, місця на
яких продаються на місяць і більше (бігборд), на дошках оголошень у
вигляді листівок, на будівлях, спорудах, зупинках міського транспорту,
огородженнях тощо. Позаяк більшість суб’єктів агротуристичної
діяльності просто не мають достатніх коштів для тотальної реклами
через засоби масової інформації, зовнішня реклама стає дуже
важливим атрибутом у популяризації конкретного господарства, а також
способом поширення інформації про наявні тури та послуги.
Реклама на транспорті - це розміщення рекламних закликів або іншої
інформації про агротуристичне господарство як всередині салону
міського і міжміського транспорту, так і зовні - на бортах транспортних
засобів. Цей вид реклами також використовується в будівлях

аеропортів, залізничних
автобусних станцій.

вокзалів,

морських

та

річкових

портів,

Вивіска - один з обов’язкових для суб’єкта туристичної діяльності видів
реклами. Будь-яке туристичне господарство повинне мати привабливий
вигляд не тільки всередині, але й зовні. Вивіска зазвичай виконує дві
функції: інформує клієнтів про місце розташування та створює імідж
цього суб’єкта.
Засоби «директ мейл» - це прямі рекламні звернення, поширені за
допомогою поштового зв’язку, електронної пошти, Інтернету, телефаксу
та телефону. В туризмі вони частіше застосовуються для реклами
власних потреб або для встановлення тривалих зв’язків з
посередниками чи виробниками туристичних послуг і товарів.
Фантазійна
реклама
це
широкий спектр звернень, які
створюються
за
допомогою
залучення
нетрадиційних
рекламних засобів, наприклад:
реклама на повітряних кулях, під
час
карнавалів, реклама
на
комп’ютерних дисках. Цей канал
поширення реклами є досить
цікавий, але не завжди вкладені кошти повертаються, тому
застосовують його лише ті суб’єкти, які стабільно працюють та мають
широку рекламу, що поширюється традиційними каналами.
Товарна реклама — це реклама через рекламні звернення, розміщені
на пакувальних матеріалах, а також власна розроблена упаковка для
певного виду продукції. У туризмі цей вид реклами використовується
часто, незважаючи на те, що основним об’єктом купівлі-продажу є не
товари, а послуги, на які важко «приклеїти» рекламне звернення.
Важливою складовою рекламного заходу є його планування. Від того,
наскільки правильно будуть обрані канали поширення реклами, її
періодичність, направленість на певні сегменти ринку, залежить

кінцевий результат заходу, окупність вкладених у рекламу коштів,
отримання такого ефекту, на який розраховували рекламодавці.
Розробка рекламних матеріалів повинна бути пов’язана з групою
споживачів, на яку вона розрахована. З точки зору ефективності
реклами важливим фактором є місце розташування її в друкованому
органі або електронних засобах масової інформації.
Чоловіки більше читають або дивляться спортивні матеріали, політичні
огляди, комерційні репортажі;
Жінки - про культурне життя, моду, кулінарію та ін. Вибір часу реклами
визначається також певними факторами: кількість разів публікації або
показу реклами, період року, час доби, в рекламних блоках чи окремо.
Туристична
реклама
можливостей
сільського
господарства
розпочинається, як правило, значно раніше початку сезону, поступово
зростає і переходить у масовану рекламу.
Практика показує, що найкращими термінами проведення рекламної
кампанії є:
o для літнього відпочинку - з лютого по травень;
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o для зимового - з вересня по листопад.
Розрекламований продукт має надійти до кінцевого покупця.
Всі рішення та можливі фактори, пов’язані з наданням продукту,
називаються дистрибуцією.
Існують два канали дистрибуції:
прямий канал (надавач послуг – турист) – виробник сам,
власними силами, на свій страх і ризик, займається розміщенням та
продажем власних продуктів на ринку. Позитивними сторонами є
швидка передача інформації та швидкий, повний та прямий контроль за
потоком продукту та встановлення конкурентно-низьких цін, можливість
реакції на змінні умови попиту.
опосередкований канал (надавач послуг – посередник –
споживач) використовується тоді, коли прямий продаж не приносить
зиску. Посередником може виступати туристичне бюро.

8.2. Інформаційні технології просування та збуту
агрорекреаційного продукту в умовах глобалізації
туристичного ринку
XXI ст. понад 2/3 ринку збуту європейського агрорекреаційного
продукту реалізується через глобальні системи комп’ютерного підбору й
подальшого бронювання агрооселі, інформацію про яку пересічний
споживач отримує з мережі Інтернет.
Зараз системи просування і збуту продукції й послуг через
Інтернет розвиваються у геометричній прогресії, багато в чому завдяки
активній підтримці з боку урядів європейських країн США. Щорічно в
США виділяється близько 2 млрд. доларів на створення нової
мережевої інфраструктури. Дослідження у галузі мережевих комунікацій
фінансуються також урядами Великобританії, Швеції, Фінляндії,
Німеччини.
Процеси інформатизації охопили й туристичну сферу України. Так,
згідно з даними досліджень експертів служби «monitoring.ua», більшість
українських користувачів мережі - це люди, які працюють, співробітники
фірм, що мають доступ до мережі на роботі. Цей факт підтверджується
погодинним аналізом відвідуваності мережі: найменше в Інтернет
заходять у вихідні і святкові дні та ночі, а найчастіше - в робочі дні з 14-ї
до 17-ї години. Середній користувач мережі має вищу освіту (60 %), вік
від 20 до 44 років (55 %), має родину і дітей (65 %) і має прибуток понад
80-100 доларів на місяць на члена родини (38 %).
Наявність власного веб-сайту або фірмової веб-сторінки – це стандарт
для багатьох підприємців. На сьогодні не існує норм, які б повністю
регулювали те, як повинна виглядати і що містити веб-сторінка. Проте
це не означає, що таких норм взагалі не існує. Так, вони є, але мають
частковий характер, і їх треба шукати в різних нормативно-правових
актах. Багато залежить від того, який профіль має діяльність фірми і
чому має служити веб-сайт.
Вікіпедії можна знайти наступне визначення: «Веб-сайт (від англ.
website: web «павутина, мережа» і site «місце», буквально «місце,
сегмент, частина в мережі») — сукупність електронних документів
(файлів) приватної особи або організації, що об’єднана під однією

адресою (доменним ім’ям або IP-адресою)». Всі сайти в сукупності
складають Всесвітню павутину, де комунікація (павутина) об’єднує
сегменти інформації світової спільноти в єдине ціле - базу даних і
комунікації планетарного масштабу. Для прямого доступу клієнтів до
сайтів на серверах був спеціально розроблений протокол HTTP.
При розробці веб-сайту необхідно знати та враховувати наступні
принципи:
1) Вимоги до інформації.
Відповідно до Закону України «Про інформацію» інформацією є будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях
або відображені в електронному вигляді.
Закон визначає основні принципи інформаційних відносин:
- гарантованість права на інформацію;
- відкритість,
доступність
інформації,
свобода
обміну
інформацією;
- достовірність і повнота інформації;
- свобода вираження поглядів і переконань;
- правомірність одержання, використання, поширення, зберігання
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та захисту інформації;
- захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне
життя.
Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного
одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати
громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси
юридичних осіб.
Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної
інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан
здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.

2) Захист авторських прав.
Об’єктами авторського права відповідно до Закону України «Про
авторське право і суміжні права» є, зокрема:
o літературні
письмові
твори
белетристичного,
публіцистичного, наукового, технічного або іншого
характеру (книги, брошури, статті тощо);
o комп’ютерні програми;
o бази даних;
o музичні твори з текстом і без тексту;
o аудіовізуальні твори;
o твори образотворчого мистецтва;
o твори архітектури, містобудування і садово-паркового
мистецтва;
o фотографічні твори, у тому числі твори, виконані
способами, подібними до фотографії;
o ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні
твори, що стосуються географії, геології, топографії,
техніки, архітектури та інших сфер діяльності.
Необхідно враховувати, що використання творів програмістів, такі як
веб-браузери, лічильники відвідувань та інше, а також фотографії та
зображення, музикальні доріжки, тексти та ін. підпадають під дію
вищезазначеного Закону.
3) Захист персональних даних.
Закон України «Про захист персональних даних» визначає, що
персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Власник
бази
персональних
даних
(іменованої
сукупності
упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі
картотек персональних даних) - фізична або юридична особа, якій
законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на
обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у
цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки,
якщо інше не визначено законом. Персональні дані, крім знеособлених
персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим
доступом. Поширення персональних даних - це дії щодо передачі

відомостей про фізичну особу з баз персональних даних за згодою
суб’єкта персональних даних.
Захист від недобросовісної конкуренції регулюється Законом
України «Про захист від недобросовісної конкуренції».
Відповідно до цього Закону неправомірним є використання імені,
комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для
товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і
періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта
господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на
них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може
призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання.
Недобросовісною
конкуренцією
вважається
поширення
інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом
господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком
особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних,
неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного
способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості
формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб 246
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щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки,
виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта
господарювання.
Процес створення веб-сайту.
Зазвичай оцінюється кінцевий результат роботи – веб-сайт, який
функціонує. Тільки тоді, коли починають аналізуватись проблеми, що в
ньому з’являються, виникає питання про їх походження. Майже завжди
головною причиною проблем є відсутність специфікації або слабка
специфікація сайту. Відсутність документації, яка ясно визначає, що
повинно бути на сайті, призводить до ситуації, коли виконавці окремих
етапів робіт створюють напівпродукти, що не відповідають загальній
концепції. У результаті виникає «брак», який ніхто не хоче визнавати, як
своє недопрацювання.

В випадках великих веб-сайтів (корпоративних) у роботах беруть
участь багато осіб і координація їх діяльності без чіткого визначення
мети неможлива.
Добра документація веб-сайту повинна містити:
- опис стратегії та мети, для якої призначено сайт;
- короткий аналіз конкурентних рішень;
- проект структури Інтернет-сторінки з описом елементів, з яких
вона складатиметься;
- функціональні проекти (макети) головної сторінки і найважливіших
підсторінок;
- опис (схеми, словесний опис, випадки використання) інтерактивних
елементів, що входять до складу сайту;
- нарис графічної концепції, на якій базуватиметься;
- графік проекту з визначеними етапами створення сайту та
поділом завдань між клієнтом і виконавцем;
- опис можливих точок інтеграції сайту з зовнішніми системами;
- технологічні передумови (технології та стандарти, на яких він
повинен базуватися).
Управління контентом (змістом) веб-сайтів.
Питання, пов’язані з управлінням контентом у широкому значенні цього
слова, не є досить простими. Як кількість інформації і рівень складності
послуг в аспектах безпеки, інтеграції прикладними
веб-програмами,
так і необхідність управління багатьма форматами, мовними версіями,
або одночасно, а що найважливіше:
– цілісно подавати інформацію багатьма різними каналами
дистрибуції (Інтернет, Інтранет, електронна пошта, інформаційні
бюлетені і підписки, файли для завантаження)
– це фактичні виклики.
Використання Інтернету в туристичній індустрії
Різнорідний, з постійним вдосконаленням, спектр систем та
інформаційних послуг стає не тільки популярним, але й необхідним для
різноманітних суб’єктів, які діють у туризмі, для того, щоб вони
відповідали вимогам сучасного висококонкурентного ринку. Попит і

пропозиція на ринку туристичних і готельних послуг сьогодні значною
мірою формуються з допомогою сучасних інформаційних систем, а
особливо за допомогою Інтернету, що найбільш динамічно
розвивається серед галузей інформаційних послуг.
Туристична галузь щоразу частіше і більш охоче використовує шанси,
які створює для неї Інтернет для потреб функціонування різних сфер
туризму, а зокрема: презентація туристичними агентствами, а також
виробниками туристичних продуктів своєї пропозиції, створення
можливості для Інтернет-користувача її перегляду в будь-який час і в
будь-якому місці, подивитись фотографії, дізнатись про доступні
туристичні атракції, отримати інформацію електронною поштою і
забронювати вибрану послугу.
Туристичні агентства в Інтернеті – це новий тип посередників у
туризмі, які використовують виключно або переважно Інтернет як
інструмент бронювання і поширення послуг, існує можливість оплати за
послугу з допомогою банківських пере-казів або платіжних карт.
Глобальні системи бронювання (GDS – Global Distribution Systems)
туристичних послуг (продукти багатьох авіаліній, готелів, а також фірм,
які надають в оренду автомобілі) своєю діяльністю охоплюють майже
увесь світ, завдяки чому відіграють важливу роль в індустрії туризму.
Користування цими системами вимагає від користувача (туристичних
агентств) покупки ліцензії, програм, щомісячної оплати за користування
терміналом, а також спеціалізованого навчання персоналу, що
підтверджується сертифікатом.
Подібним до Глобальних систем бронювання рішенням, яке
використовуються на туристичному і готельному ринку, є Інтернетсистеми подорожей (ITS – Internet Travel Systems).
Глобальні системи бронювання туристичних послуг (GDS –
Global Distribution Systems) і територія їх діяльності:
Abakus –Південно-Східна Азія;
Amadeus – США, Європа, Австралія, Південна Африка;
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Apollo –США, Канада;
Galileo –Європа, Австралія, Нова Зеландія;
Pegasus – відкрита он-лайн система;
Sabre –США, Канада, Європа;
System One –США, Канада;
World Span –США, Європа, Середній Схід.
Інтернет-системи мандрівок (ITS – Internet Travel System):
Sabre - AOL Ravel, Hotels.com, Travelocity, TravelNow, Yahoo
Travel; Galileo - Lodging.com; Pegasus - Orbitz, TravelWeb, Cheap Ticket,
1.000’s More; World Span - Expedia; TravelNow - Travel.com.
Інтернет впливає також на маркетингову діяльність туристичних фірм,
створює шанс для кращого пристосування мікс-маркетингу до потреб
споживачів, дозволяє клієнту краще ознайомитися з даною послугою, а
тим самим збільшує шанс продажу. Окремі суб’єкти мають доступ до
пропозицій конкурентів і можуть, таким чином, реалізовувати ефективну
цінову політику.
Електронний маркетинг.
Загальне поняття е-маркетингу включає в себе використання Інтернету
з метою рекламування продуктів або послуг фірми. В нашому випадку
маємо на увазі Польщу, як продукт, що рекламується, а також
туристичні послуги в широкому розумінні слова, доступні на території
нашої держави. Електронний маркетинг використовує перш за все
можливість донесення інформації до мільйонів потенційних отримувачів
(туристів) при відносно низьких витратах.
Починаючи з 2001 року, електронний маркетинг стає пріоритетною
галуззю рекламної діяльності багатьох європейських національних
туристичних організацій. Сильний акцент робиться на реалізації
завдань і заходів, пов’язаних з використанням найсучасніших
технологій, які відіграють щораз більшу роль у вимогах, що ставить
інформаційне суспільство. Залежно від наявних організаційнофінансових можливостей, окремі національні організації виділяють у
своїй структурі одиниці ICT (Information and Communications
Technology), що відповіда-ють за розвиток сучасних туристичних

порталів і використання технологій нового покоління для реклами.
Важливим став інтерактивний контакт зі споживачем у повному доступі
(24 год./7 днів) в кожному місці перебування і з якісним інформаційним
сервісом та спектром персоналізації пошуку даних. Тому е-маркетинг
повинен сприйматись як один із найбільш перспективних і ефективних
методів популяризації країни.
Сфера діяльності електронного маркетингу:
o планування і реалізація рекламних кампаній всередині
сервісу;
o підтримання
постійної
співпраці
з
туристичними
організаціями і туристичною галуззю;
o аналіз і моніторинг руху користувачів на сторінці;
o актуалізація контенту, що публікується;
o обслуговування запитань з порталу.
До подальшої сфери дій електронного маркетингу можна
зарахувати:
o покращення функціональності і контенту порталу;
o проведення постійних маркетингових досліджень, а також 250
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моніторинг рівня задоволення користувачів порталу;
o створення системи CRM (Customer Ralationship);
o Management (система управління відносинами з клієнтами);
o створення і управління Call (Contact) Center;
o використання сучасних технологій з метою е-маркетингу
(GPS, GPRS, PDA, HDML і т.д.).

Маркетингові дослідження
Регулярні дослідження мають на меті визначити потенційних туристів, а
також знайти найкращий спосіб доступу до них через відповідній підбір
контенту.
Інші джерела пошуку даних про туристів у країні:
o передплата на інформаційні бюлетені і періодичні видання;
o анкети на порталах;
o запитання, що надходять до адміністратора порталу;
o запитання з Call (Contact) Center;
o моніторинг руху користувачів на сторінках порталу.

Call Center - туристична інфо-лінія як для внутрішнього, так для
іноземного туриста, доступна 24 години на добу, в різних мовних
версіях.
Пропоновані послуги:
Система IVR (Integrated Voice Response) служить для
приготування готових оголошень, основної туристичної інформації,
поділ на черги до Call Center згідно з визначеною структурою,
наприклад, вибір мови, регіону або міста і т.д.
LiveChat – це Інтернет-рішення, що діє за принципом
комунікатора он-лайн. Послуга дає можливість, окрім іншого,
безпосереднього контакту з працівником Call Center або доступу до
рекламних матеріалів, файлів і т.д.
Використання сучасних технологій
GPS – це система супутникової навігації. Розширення баз даних
інформацією щодо географічних даних, прив’язаних до об’єктів. Це
дасть можливість поширити функціональність системи за допомогою
тематичних цифрових карт.
Туристична інформація
При створенні інформаційних сторінок слід звернути увагу на:
o зміст інформації (описи, календар подій, карти, путівники,
цікавинки, повідомлення, пропозиції екскурсій і т.д.);
o презентацію (графічні рішення, як представляються тексти,
«перевантаження» сторінки);
o легкість пошуку інформації (внутрішні пошукові системи,
системи електронних посилань, лінки до домашніх сторінок);
o мови (до кого адресується сторінка: чи тільки переклади чи в
іншій мовній версії сторінка повинна бути спрямована на
іншого адресата – інші тексти);
o мультимедійні знаряддя (галерея фотографій, фільми,
віртуальна прогулянка, веб-камери, шпалери).
Агротуризм в Інтернеті.

Можливості, які надає користувачеві сучасний Інтернет-простір, безцінні
і дозволяють вивчати кращий сучасний досвід у сфері агротуризму, не
виходячи з офісу або дому.
Нижче наведені офіційні веб-сайти національних агротуристичних
організацій тих країн, в яких цей вид туризму набув найбільшого
розвитку. З їх допомогою можна самостійно вивчати європейський
досвід організації сільського туризму, знайомитися зі здобутками у цій
сфері, налагоджувати партнерські контакти з закордонними
асоціаціями, підприємцями і туроператорами сільського туризму.
Зрештою, кожен з наведених сайтів пропонує умови прямого
маркетингу, тобто можливості через сайт підшукати і забронювати для
себе агрооселю у будь-якому регіоні Євросоюзу.
Болгарія

www.ecoturismorural.com

www.alternative-tourism.org

Італія

Бразилія

http://www.agriturist.it

http://www.abtr.com.br
Кіпр

Великобрит
анія
www.visitbritain.com
www.farmstayuk.co.uk
www.bedandbreakfastnationwide.c
om

Латвія

http://www.celotajs.lv
www.traveller.lv

Литва

http://www.lithuaniancountryside.c
om
www.atostogos.lt

www.guestinn.com

Люксембург http://www.ont.lu
www.gites.lu

http://brilliantgeorgia.com

Молдова

Греція
Грузія

www.agrotourism.com.cy

Данія
www.bondegaardsferie.dk
Миксика

Ірландія
http://www.country-holidays.ie

Ісландія
www.farmholidays.is

Іспанія
http://www.raar.es

https://madein.md/en/news/touris
m-madeinmd/agritourism-theharmony-between-nature-andagriculture
http://www.guestranch.com

Нідерланди http://www.dutchfarmholidays.com
Нова
Зеландія

http://www.ruraltours.co.nz

Норвегія
www.bbnorway.com
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США,
www.norsk-bygdeturisme.no

Польща

https://agritourismworld.com/comp
onent/mtree/usa-bystate?Itemid=

www.agro-tourism.pl

https://www.agritourscanada.com/
about-agritours-canada.shtml

http://www.antrec.ro

http://www.greentour.com.ua

Румунія

Канада
https://www.visitportugal.com/en

Україна

Португалія
www.cenort.org.yu

Сербія

Фінляндія
www.agroturist.sk

Словаччина
www.sloveniatourism.si/?podezelje_l=0

www.lomarengas.fi
http://www.gites-de-france.com
www.gites-de-france.com
www.accommodation.cz
www.eceat.cz

Франція
www.istra.hr

Чеська
Республіка
www.bauernhof-ferien.ch

Хорватія
http://www.bopalantgard.org

Національні організації сільського туризму та агротуризму країн
Європи у кінці 1990-х pp. об’єдналися в Європейську федерацію
фермерського та сільського туризму (European Federation for Farm
and Village Tourism). Скорочена назва федерації - «EuroGites».
Основною метою федерації EuroGites визначено:
o всебічну популяризацію цінностей відпочинку в сільській
місцевості;
o вивчення та збереження потенціалу сільського туризму в
Європі;
o сприяння розвитку сільського зеленого туризму в усіх
аграрних районах Європи;
o запровадження принципів сталого туризму для різних форм
організації відпочинку у сільській місцевості;
o цільове інвестування проектів розвитку сільського туризму,
які
підтримують
принципи
збереження
біотичного,
ландшафтного й етнокультурного різноманіття Європи та
сприяють росту зайнятості сільських громад;
o надання
різноманітної
(передусім,
консультаційної,
маркетингово-рекламної,
навчально-тренінгової
тощо)
допомоги організаторам сільського зеленого туризму.

З основними напрямами діяльності EuroGites можна детальніше
ознайомитися, завітавши на офіційний веб-сайт цієї міжнародної
організації ( http://www.eurogites.org ).

8.3. Участь у туристичних виставках (ярмарках)
Виставки корисні, і не тільки для експонентів. На них варто ходити, щоб
зібрати інформацію про конкурентів і дізнатися більше про загальні
тенденції на ринку. Прийняття рішення про участь у виставці в якості
експонента має враховувати певні рекомендації, які напрацьовані
світовою практикою.
Вибір виставки
Безумовно, виставки для широкої публіки відрізняються від галузевих;
крім того, є відмінності між виставками, що проходять в різних країнах.
Виставки надають відмінну можливість для встановлення нових
контактів і просування вашого продукту - ознайомлення з ним ширшої
публіки. Якщо ви вирішите орендувати стенд на виставці, підготуйтеся
заздалегідь. Проаналізуйте, чи знаходиться виставка в тому регіоні
(країні), який приверне ваш цільовий ринок? Кому вона адресована споживачам або туристичній галузі? Який її формат?
Участь у виставках обходиться недешево, з цим пов’язано багато
додаткових витрат, які вам потрібно буде взяти до уваги. Окрім оплати
місця на виставці, необхідно включити до бюджету вартість самого
стенду, експозиційних матеріалів, можливі додаткові витрати на килими,
стільці, столи і освітлення, транспортування на місце проведення
виставки і назад, а також на відрядження.
Якщо ви будете ділити свій стенд з іншими компаніями, то витрати на
нього, очевидно, знизяться, крім того, це може зробити ваш стенд
привабливішим для потенційних відвідувачів. На менш сталих ринках
вигідно об’єднуватися з іншими постачальниками. Наприклад, стенд, на
якому представлені місця проживання і харчування туристів, визначна
пам’ятка, екскурсійна і розважальна програми, буде більш корисним для
відвідувачів, оскільки, відвідавши один такий стенд, можна відразу

придбати готовий пакет продуктів. Завжди запитуйте у організаторів
виставки, які можливості для промоушн і устаткування включені в ціну.
Багато хто надає можливості для піар через власний прес-офіс
виставки, а також організовують конференції, в яких ви, ймовірно,
зможете взяти участь.
Встановлення планових показників.
Чому ви хочете брати участь у виставці? Щоб підвищити рівень
обізнаності про ваше місце призначення або продукт? Щоб встановити
нові контакти або відновити що існують? Щоб фактично підписати
контракти або отримати замовлення? Яка не
була
причина,
не
задовольняйтеся тим, щоб розглядати участь у виставці тільки як
«корисний захід-піар». Якщо все, що дають виставки, це лише
можливість створити мережу і обмінятися історіями з колегами і
відвідувачами, то ви, безумовно, зможете знайти більш дешеві способи
зробити це.
Так само, як і у разі багатьох інших видів діяльності по просуванню 248
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продукту на ринок, нерідко буває важко оцінити ефективність участі у
виставці. Здійснювати моніторинг виставок буде легко, і ви зможете
забезпечити залучення більшого числа відвідувачів, якщо визначите
реальну мету своєї участі у виставці.
Це повинні бути не просто базова мета - підвищення обізнаності або
встановлення нових контактів; потрібно встановити такі планові
результати, щоб можна було визначити, вдалося їх досягти чи ні. Ви
можете запустити новий продукт, влаштувати «урочисту презентацію»
нової брошури або організувати просування спеціального пакету.
Наприклад, агросадиба може об’єднати сили з місцевою визначною
пам’яткою і запропонувати ціну, в яку «все включено».
Дизайн стенду.
Деякі експоненти прагнуть передати всі можливі сигнали продажів за
допомогою свого стенду на виставці, представляючи різноманітні
ілюстрації, що не створюють сильного враження про що б то не було.

Дві або три високоякісні великі фотографії або декілька транспарантів
будуть набагато ефективніші, ніж невиразна віялова експозиція різних
листівок.
Заздалегідь продумайте, що є цільовим ринком і, яке послання буде
для нього найцікавіше. Поклопочіться, щоб ваша експозиція несла в
собі саме цей сигнал, і постарайтеся не перенавантажувати його,
пропонуючи разом з ним інші ілюстрації. Неодмінно зробіть так, щоб
ваші фотографії доносили до відвідувачів виставки сильні сторони
вашого продукту. Інший варіант: приверніть увагу, показуючи ілюстрації
і знімки, які вони, швидше за все, не розраховували побачити.
Підбір персоналу для виставки.
Підбір персоналу для виставки матиме важливе значення. Ці особи
повинні бути достатньо представницькими і мати досвід, необхідний
для ефективного ведення переговорів, але, крім того, вони повинні бути
енергійними, наповнені ентузіазмом, а найголовніше - повинні уміти
поводитися з людьми, особливо, якщо участь у виставці розрахована на
широку публіку.
Важливо, щоб співробітники, що працюють на виставці, ро-били нотатки
про контакти, які у них відбулися. Користі від купи візитних карток
завжди більше, якщо на їх зворотній стороні вказано, яким це був
контакт і що даній людині потрібно.
Ви досягнете більшого успіху, якщо ставитимете відкриті пи-тання, які
дозволять отримати інформацію від відвідувачів, а потім продати їм
свій продукт. Необхідно пам’ятати, що вони прийшли зібрати
інформацію і, ймовірно, зробити придбання. Надайте їм можливість
зробити це - погоджуйте подальші кроки, наприклад, що ви пришлете
інформацію або організуєте з ними зустріч. Поклопочіться про те, щоб
неодмінно виконати те, про що ви домовилися.
Ще одним важливим аспектом участі у виставці є можливість зібрати
«розвіддані» про ринок. Ви і ваші співробітники зможете дізнатися, що
роблять конкуренти, і отримати їх рекламну продукцію. Ви можете

також зібрати інформацію про загальний стан ринку і використовувати
коментарі відвідувачів для поліпшення своєї роботи.
Роздаткові матеріали.
Матеріали і інформація, яку ви берете на будь-яку виставку, повинні
бути підібрані відповідно до типу виставки і ваших цілей. Якщо це
зарубіжна виставка, вам необхідно забезпечити переклад хоч би
частини матеріалів.
Якщо ви їдете на галузеву виставку, не слід чекати, що від-відувачі
захоплять з собою ваші товсті пакети глянсових рекламних матеріалів.
Під кінець вони будуть роздратовані, з утомленими від тяжкості руками
і, як правило, прагнутимуть полегшити свою ношу, звільнившись від
частини матеріалів. Немає також ніякої гарантії, що після того, як
відвідувачі виставки притягнуть ці важкі сумки додому, всі матеріали
врешті-решт опиняться в їх офісі. Але і після того, як пакети з
привезеними з виставки брошурами опиняться в офісі, брошури «мають
звичку» залишатися в стосі на чиєму-небудь столі без жодного 250
250
застосування.
Набагато краще узяти з собою всього лише декілька пакетів вичерпних
рекламних матеріалів і підготувати зручний інформаційний листок, що
складений з урахуванням особливостей даної виставки і містить всю
необхідну інформацію, Попросивши у відвідувача контактну
інформацію, ви після закінчення виставки обов’язково повинні
якнайскоріше відіслати саме дійсно потрібну йому інформацію. Це
дасть вам можливість справити враження на потенційних клієнтів
ефективністю своєї роботи і в той же час дозволить скласти базу даних.
Використання виставок для піар.
Вам необхідно отримати максимальну користь від участі у виставці. Для
цього важливо здійснювати діяльність по промоушн в комплексі:
виставка повинна бути складовою частиною вашої піар-кампанії і
навпаки.

Організатори багатьох виставок поширюють рекламні запитальники, що
використовуються як основа для отримання більшої частини
відомостей, які ще до початку виставки розсилаються до засобів
масової інформації. Це забезпечує висвітлення в пресі і спонукає
журналістів відвідати виставку. Якщо ви отримали рекламну анкету, не
кладіть її в свою теку, а невідкладно заповните. Це ваша можливість
отримати безкоштовну рекламу, так що не упустіть її.
В такого роду анкетах вас часто просять дати опис вашої
діяльності об’ємом в 50-100 слів. Коли рахуєш кожне слово, йде багато
часу на те, щоб скласти і довести до досконалості такий короткий опис.
Корисно мати кілька заготовок, які, як ви переконаєтеся, можна буде
використовувати для багатьох подібних анкет.
Складіть власний перелік засобів масової інформації, з якими необхідно
налагодити контакт, і поклопочіться про те, щоб зв’язатися з ними ще
до початку виставки. Якщо ви звертаєтеся щомісячні галузеві журнали,
пам’ятаєте, що у багатьох випадках вони повинні отримати інформацію
по питаннях освітлення майбутньої виставки не менше, чим за тричотири місяці. Не забудьте включити в свій перелік місцеві видання,
особливо, якщо ви запускаєте новий продукт. Вони схильні друкувати
новини про місцеві компанії і організації.
Відомо, що виставки породжують масу неприродних фотографій в
рекламних цілях, - і, на подив, багато хто з них все-таки публікує.
Продумайте можливості фотографування для вашої організації.
Скоріш за все на виставці працюватиме прес-бюро, в яке ви можете
доставити свої пакети інформації для преси. Якщо ви плануєте якогонебудь роду спеціальний захід, фотографування або запуск нового
продукту, то неодмінно завчасно повідомите про це представників
виставки, паблісіті, що займаються питаннями, щоб вони могли
оповістити про це інших людей. Усередині пакету для преси повинні
бути короткі прес-релізи, складені спеціально для даної виставки,
відповідні фотографії та інформаційні матеріали.
Туристичні виставки України.

Міжнародна туристична виставка «UІTT: Україна — Подорожі та
Туризм» ( http://www.uitt-kiev.com/uk-UA/ ) є членом Міжнародної
Асоціації туристичних виставок IITFA, Всесвітньої туристичної
організації UNWTO, Туристичної Асоціації Центральноєвропейських
країн CECTA, Азійсько-Тихоокеанської туристичної асоціації РАТА,
Міжнародної Асоціації конгресів і конференцій ICCA. З року в рік
туристична виставка UITT привертає до себе увагу ключових
туроператорів не тільки вітчизняного, але й світового ринку. Крім того,
авіа-перевізників, власників ресторанів та готелів. Традиційно окремим
блоком на виставці експонується туристичний потенціал України.
Міжнародний
турсалон
«УКРАЇНА»
www.ukraine-itm.com.ua
Всеукраїнська
виставка-ярмарок
«Українське
село
запрошує»
заснована Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в
Україні у 2003 році.

8.4. Проведення спеціалізованих конкурсів серед власників
агротуристичних господарств
Уявлення про роль та значення
спеціалізованих
конкурсів
серед
власників
агротуристичних
господарств
можна
отримати,
наприклад, з польського досвіду
розвитку агротуризму, з «перших
вуст» - від співавтора та організатора
загальнонаціонального
конкурсу
«Зелене літо» Яна Зволінського.
Так, без перебільшення можна сказати, що основну, а навіть
фундаментальну роль в прискоренні створення агротуризму в Польщі
відіграв конкурс „Зелене літо‖. Він виник в 1995 році з ініціативи
журналістів.
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Редактор Ян Зволінський, керівник в ті часи Сільськогосподарської
редакції і Програми польського радіо, разом зі своїм колективом
вирушив у, так званий, терен, щоб спробувати відкрити
сільськогосподарські ферми для прийому міських жителів. Початок цієї
праці від самого початку вимагав величезного впливу засобів масової
інформації, в зв’язку з чим через рік діяльності він зав’язав співпрацю з
головним редактором Загальнопольського багатотиражного тижневика
„Господині‖ Ізабеллою Бишевською. З самого початку цій журналістській
ініціативі сприяв і повсякчас патронував її міністр сільського
господарства і розвитку села. Енергійно до співпраці включились
Осередки сільськогосподарського дорадства і Кола сільських
домогосподарок. З часом активно в перебіг конкурсу включилось
самоврядування, тобто відомства Маршалка, а також Агентства
реструктуризації і модернізації сільського господарства Агентство
сільськогосподарського ринку.
Здається, що ця ініціатива, можливо, буде для організаторів подібного
заходу в Україні прикладом того, як прискорити процес виникнення
агротуризму і сільського туризму в їх Батьківщині, а тим самим
прискорити розвиток іншої, ніж сільськогосподарська, діяльності,
причому переважно агротуризму. Тому варто дослідити припущення
конкурсу, правила, які становили основу для оцінки в конкурсних
змаганнях і створював мотивацію для перебудування чергових
господарств і їх пристосування до потреб надання туристичних послуг.
Конкурс проводився тринадцять років, мав два етапи. На першому етапі
оцінку доробку учасників конкурсного змагання проводили працівники
Осередків
сільськогосподарського
дорадства,
місцевого
самоврядування.
Критерії, за якими Жюрі конкурсу здійснювало оцінювання:
1. впорядкування і функціонування господарства:
o загальне враження, порядок;
o поділ житлової частини, відпочинкової і господарськовиробничої.
2. якість наданих послуг:
o функціональність впорядкування господарства;

o естетика і розташування всередині дому гостьових кімнат;
o доступ до санітарного вузла;
o додаткові приміщення (естетика і облаштування кухні,
гостьової кімнати).
3. екологічна система впливу на середовище:
- вигрібна яма, прибудинковий очисник;
- сегрегація і утилізація відходів.
4. стандарт господарства:
o естетика оточення;
o гігієна харчування і приміщень;
o привабливість обладнання господарства.
5. здорове харчування:
o господарство з атестатом Еколанда;
o проекологічна система виготовлення продуктів харчування;
o участь в меню регіональних і місцевих продуктів.
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6. інвестиції в господарство пов’язані безпосередньо з діяльністю, що
ведеться:
o пункт прокату спортивного і рекреаційного знаряддя;
o модернізація будинків і приміщень з точки зору відпочинку і
рекреації, в тому числі осіб з обмеженими можливостями;
o конкурентність ціни;
o особливі цікаві місця, пов’язані з господарством і околицею:
o спортивні і рекреаційні заняття;
o інформація і реклама традицій, культури, пам’яток і т.д.;
o організація екскурсій в ліс, повага до лісної флори і фауни,
співпраця в цьому напрямку з лісничим і мисливським
товариством.
7. активність в пропагуванні власної агротуристичної пропозиції:
o листівки, друковані видання;
o виставки, участь в ярмарках, фестивалях і інших виставковоторгових заходах;
o інформація в Інтернеті і наявність власної інтернет-сторінки;
o знання іноземних мов.

Звичайно, вищеподана остання версія правил, які були чинні до
моменту закінчення конкурсу (2008 р.), оскільки кожним
роком
він
додавав учасникам змагань нових завдань і підвищував критерії оцінки.
В кожній версії цього чудового заходу брало участь у відборі від тисячі
до півтори тисячі власників господарств, що свідчить про його велику
популярність. Власники господарств не тільки охоче брали участь
особисто, але й також гостро конкурували між собою. Правила були
щоразу більш жорсткіші, планка щоразу підносилась вище.
Дуже важливим моментом і досвідом був для учасників, які
опинились серед лауреатів, урочистий фінал, який завжди проходив в
іншому регіоні Польщі, в зв’язку з чим мав не тільки характер рекламний
і почесний за зусилля і працю вкладену в осучаснення власниками
господарства, але також без переоцінки - велику освітню і пізнавальну
цінність.
Часто учасники підкреслювали, що на щодень зайняті гостями,
тому ніколи не знайшли б часу пізнати куточок власної Батьківщини, до
якого були запрошені. Вважаю, що учасникам буде цікаво, який перебіг
мала сама урочистість. Отже, лауреати з’їжджались в четвер після
обіду, щоб після короткого відпочинку зустрітись разом з
організаторами на інтеграційному вечорі. Проте кожен лауреатів мав
обов’язок привезти з собою якусь страву, яка особливо смакувала його
гостям.
З цих продуктів складався
спільний
святковий
стіл.
Надзвичайно важливим досвідом
для
його
учасників
була
можливість
показати
своє
господарство,
поділитись
з
іншими
лауреатами
своїм
доробком,
осягненнями,
задумами, а також і проблемами,
які зустрічав, і як з ними
справлявся. Кожен з учасників мав для свого оповідання 5-7 хвилин.
Після чотирьох презентацій учасники застілля підходили до столу, щоб
спробувати регіональних і місцевих делікатесів. В зв’язку з цим не

бракувало риби, хлібів, м’яса і м’ясних виробів, тістечок і наливок.
Кожен хвалив своє і намовляв спробувати.
Ця частина фіналу була чудовою лекцією пізнання не тільки
культурної спадщини учасників, але передусім обміну досвідом, ідей і
нав’язування дружніх контактів. Велике задоволення приносило
організаторам те, що після цієї події багато учасників фіналів „Зеленого
літа‖ відвідувало одне одного в своїх господарствах. Ця частина фіналу
була святкова, закінчувалась переважно біля опівночі. На другий день
вранці, вже згуртована група, які звертались до себе переважно по
імені, виїжджала автобусом відвідати агротуристичні господарства в
регіоні, де проходив фінал, а також різні цікаві місця, пам’ятки, святині і
т.д.
Це чергова, надзвичайно важлива, пізнавальна частина цієї
зустрічі. Після повернення в післяобідніх годинах, вдягнені в парадний
одяг, лауреати з рук міністра отримували дипломи, кубки і речові
нагороди. Завдяки спонсорам завжди вдавалось обдарувати лауреатів
цікавими нагородами і забезпечити їм зручне проживання під час
перебігу фіналу „Зеленого літа‖.
Ідея і мета конкурсу розписана так детально, оскільки цей Конкурс
не тільки відіграв важливу роль в розвитку агротуризму в Польщі, але й
служив можливістю для учасників на урочистості нагородження донести
представникам влади інформацію про те, з якими проблемами
зіштовхуються власники агротуристичних господарств і які шляхи
вирішення вони пропонують, щоб їх усунути.
Нагороди, що вручались лауреатам, завжди походили з регіону, де
проходив фінал, на пам’ять про цю надзвичайну зустріч.

КРОК 9. ОБ’ЄДНАННЯ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТА
ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ АГРОТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
9.1. Професійні об’єднання суб’єктів агротуристичної
діяльності
З давніх часів представники однієї професії або сфери діяльності
об’єднувалися організаційно, а часто і фінансово, з метою
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встановлення спільних норм і правил господарської діяльності, захисту
своїх прав, лобіювання певних корпоративних інтересів, вирішення
інших спільних завдань. Одним з розповсюджених видів таких
об’єднань були гільдії (від нім. Gilde - об’єднання купців) та артілі, які
розрізнялися по рівнях залежно від розміру капіталу.
Об’єднання організаційних, технічних, фінансових та інших ресурсів для
вирішення спільних завдань залишається найактуальнішим завданням
суб’єктів господарювання і в сучасних умовах.
Так, ст. 28 Закону України «Про туризм» визначає, що учас-ники
відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності, юридичні особи та громадяни, які надають туристичні послуги, залежно
від мети можуть утворювати об’єднання підприємств, що є юридичними
особами чи без створення юридичних осіб, або вступати в такі
об’єднання в порядку, визначеному Господарським кодексом України та
іншими законами.
З метою реалізації
галузі туризму суб’єкти
неприбуткові організації
визначеному Цивільним
об’єднання громадян»,
законами.

та захисту своїх прав і законних інтересів у
туристичної діяльності можуть створювати
у сфері туристичної діяльності в порядку,
кодексом України, Законом України «Про
іншими

Громадяни України, іноземці та
особи без громадянства з метою
реалізації та захисту прав і
законних
інтересів
можуть
об’єднуватися
в
громадські
організації
туристичної
спрямованості.
Неприбуткові організації в галузі туризму можуть спрямовувати
свою діяльність на:
o формування і поширення інформації про туристичні ресурси
України;
o підготовку пропозицій щодо розвитку туризму, курортно-

o
o
o
o
o
o
o
o

рекреаційної сфери, охорони туристичних ресурсів України,
їх збереження та відновлення, порядку використання;
популяризацію туризму і сприяння його розвиткові;
розробку власних стандартів туристичного, готельного,
екскурсійного та іншого обслуговування, схвалення кодексів
усталеної практики та правил професійної етики;
впровадження власних систем контролю якості здійснення
туристичної діяльності;
пропонування для спільного використання юридичними
особами та громадянами-підприємцями, що надають
туристичні послуги, знаків для товарів і послуг;
вдосконалення освітніх програм з професійного навчання в
галузі туризму, підвищення рівня професійної підготовки
працівників і фахівців у галузі туризму;
саморегулювання в галузі туризму;
реалізацію та захист спільних прав і інтересів учасників
туристичної діяльності;
вирішення інших завдань, що не суперечать законодавству
України.

Громадські організації туристичної спрямованості можуть відповідно до
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закону представляти інтереси громадян - споживачів туристичних 258
послуг.
Одним з прикладів ефективного втілення вищезазначених принципів є
Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні,
яка є всеукраїнською громадською організацією, створена на основі
спільності інтересів громадян, які об’єднуються для виконання мети та
завдань, передбачених її Статутом:
o популяризації сільського зеленого туризму, як виду
відпочинку;
o сприяння розвитку сільської інфраструктури;
o виховання поваги до краси рідного краю, гостинних
мешканців сільської місцевості, існуючого культурного та
історичного надбання українського народу;
o сприяння підвищенню зайнятості сільського населення.
Починаючи з 1997 року, Спілкою засновано науково-популярний
журнал «Туризм сільський зелений», реалізовано понад 30 проектів за
підтримки міжнародних фондів, зокрема, Міжнародного фонду
„Відродження‖, фонду Євразія, програми ЄС ТАСІС, Британської Ради

та інших, створено базу даних садиб сільського туризму України,
видано каталог кращих садиб «Українське село запрошує», розроблено
та впроваджено добровільне екологічне маркування садиб сільського
туризму «Зелена садиба» та Програму добровільної категоризації
«Українська гостинна садиба».
Спілка активно лобіювала прийняття правових норм щодо
залучення незайнятого сільського населення до діяльності у сфері
сільського туризму, включення сільського туризму до плану заходів
державної підтримки розвитку, а також законодавчого закріплення
права власника особистого селянського господарства надавати послуги
у сфері сільського зеленого туризму з використанням майна цього
господарства у Законі України «Про особисте селянське господарство».
Іншим прикладом роботи об’єднання громадян вже на місцевому рівні є
Херсонська міська громадська організація «Ліга ділових та професійних
жінок», яка створена 2001 року з метою захисту та лобіювання
соціальних і економічних спільних інтересів своїх членів; сприяння
місцевим,
регіональним,
загальнодержавним
та
міжнародним
програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного
становища в Україні, розвиток самоврядування населення, становлення
гендерної рівності; профілактику антисоціальних явищ у громаді, розвиток суспільної активності громади.
Основними напрямками роботи Ліги є:
o освітньо-програмна діяльність: розробка та проведення
навчальних тренінгів та семінарів для початківцівпідприємців, організація та проведення освітніх програм,
навчальних курсів для дорослих. Впровадження програм з
розвитку лідерських якостей жінок, програм спрямованих на
профілактику негативних проявів в суспільстві;
o організаційно-консультативна
діяльність:
надання
консультаційних, інформаційних та юридичних послуг,
впровадження програми «швидкої допомоги» з питань
підприємницької діяльності, організація та проведення
круглих столів, конференцій, семінарів, громадських слухань;
конкурсів, публічних та масових заходів.
Завдяки участі Ліги у реалізації ряду проектів і програм в Херсонській
області та її активній взаємодії з органами державної влади та

місцевого самоврядування було здійснено ряд важливих заходів,
зокрема: в стратегічний план розвитку Херсонської області до 2015
року вперше внесено галузь сільського зеленого туризму як операційну
ціль;
o розроблено спеціалізовану систему категоризації сільських
господарств, які займаються сільським туризмом під назвою
«Коши Таврії», яка рекомендована для застосування
державними виконавчими органами у галузі туризму;
o створено обласний Бізнес – інкубатор з розвитку сільського
зеленого туризму в Херсонській області;
o проведено бізнес-полігон «Таврійський літник», вперше
забезпечило апробацію господарств «Білозір’я», «Червоні
озера», «Калинові острови», «Щедра криниця», «Збур’ївські
грибниці» та інш. щодо технології прийому гостей, а також
вихід за межі області комплексної туристичної пропозиції з
єдиною стратегією «Херсонщина - центр українського
Причорномор’я, еталон недоторканості і чистоти, європейський осередок унікальної степової культури, стабільного
економічного розвитку, високої якості життя і гостинності
мешканців».
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9.2. Взаємодія суб’єктів агротуристичної діяльності з органами
державної влади та місцевого самоврядування
Український туризм на теперішній час функціонує в умовах
жорсткої світової конкуренції. Будучи важливою складовою економіки
нашої держави як фактор, що не лише залучає до вироблення
туристичного продукту більшість галузей вітчизняної економіки, а й
стимулює їх розвиток, туристична сфера вимагає ґрунтовних науковометодичних досліджень, зокрема, аналізу нинішнього стану розвитку,
вирішення
різноманітних
проблем
державного
регулювання,
прогнозування та запобігання можливим ризикам та загрозам.
Теперішній стан туризму в Україні потребує негайного вдосконалення
механізмів державної туристичної політики.
Розглядаючи досвід іноземних країн, можна констатувати, що
динамічний розвиток туристичної сфери напряму залежить від
сприйняття на рівні держави важливості туризму та тих важелів
державної підтримки, які вже використовуються. За рекомендаціями

Всесвітньої туристичної організації сучасний стан розвитку туризму, в
першу чергу, потребує державної підтримки, а вже потім приватного
сектору. Сприяння розвитку туристичної сфери повинно здійснюватися
з урахуванням його місця в економіці країни.
В останні десятиліття росте активність використання всіляких
форм партнерства держави і приватного бізнесу в різних галузях в
багатьох країнах, як економічно розвинених, так і тих, що розвиваються.
Особливий інтерес ця практика викликає в пострадянських державах.
Це
пояснюється
значними
прикладами успішного вирішення
проблем не тільки в галузях
інфраструктури
(транспорті,
житлово-комунальному
господарстві, медицині, освіті і ін.),
але і в стратегічних сферах, що
раніше знаходилися виключно в
державній монополії (наприклад,
військові і космічні розробки). У
західній практиці така взаємодія держави і приватного бізнесу отримала
назва Public-Private Partnership (РРР) – державно-приватного
партнерства.
Можна виділити ряд основних рис в розумінні такого партнерства:
o модель взаємодії держави і приватного бізнесу припускає
об’єднання їх зусиль і ресурсів (зокрема сильних сторін і
переваг);
o між учасниками партнерства має місце розподіл ризиків;
o метою створення партнерств є реалізація найбільш
суспільно значущих проектів;
o взаємодія держави і приватного капіталу припускає
довгострокову основу;
o предметом партнерства є розвиток, використання і
управління державною і муніципальною власністю.
Участь приватного капіталу в реалізації таких проектів вимагає
закріплення партнерства як особливого виду взаємодії держави і
бізнесу, що приводить до необхідності істотних інституційних змін
усередині самої системи відносин «влада (держава) – бізнес». Такі

зміни припускають розширення участі приватного капіталу у виконанні
деяких економічних, управлінських, а іноді і організаційних функцій. При
цьому важливо забезпечити роль держави не тільки як основного
регулятора взаємодій з бізнесом, але і як представника і захисника
інтересів та потреб громадськості. Слід вказати, що в ієрархії державної
влади, партнером приватного капіталу можуть виступати не тільки
центральні, але і регіональні, місцеві органи влади.
В загальному розумінні під державно-приватним партнерством
можна розуміти будь-які форми взаємодії держави і приватного
капіталу, що припускають тимчасову передачу бізнесу з боку держави
певних повноважень по проектуванню, будівництву, управлінню і
фінансуванню для надання послуг державного сектора на основі
укладених типових контрактів.
Переваги такого партнерства очевидні. Досвід у Великобританії,
Нідерландів, Іспанії, Португалії, Греції свідчить про економію державних
коштів від 10 до 20% при передачі об’єктів інфраструктури в концесії
приватному капіталу. Підвищується якість послуг, що надаються 262
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суспільству, а зростання капіталу, що інвестується, у галузі
інфраструктури приводить до підвищення її конкурентоспроможності.
Велике значення також має збереження і зростання робочих місць, що
позитивно впливає на соціальну стабільність в суспільстві.
Як свідчить практика, інститут державно-приватного партнерства може
забезпечувати вирішення ряду найважливіших завдань розвитку
стратегічно важливих галузей, соціально значущих об’єктів і окремих
регіонів країни. Зокрема, однією із стратегічно найважливіших галузей
будь-якої держави є туризм.
Уряд схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026
року
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501,
У
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зазначається.
Україна розташована у центрі Європи та має всі умови для
належного розвитку економіки за рахунок туризму, проте суттєво
відстає від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної
інфраструктури та якості туристичних послуг.

Фінансово-економічна криза, що загострилася останніми роками,
події, пов’язані з анексією Автономної Республіки Крим та проведенням
антитерористичної операції на території Донецької та Луганської
областей, призвели до зменшення в’їзного туристичного потоку,
негативно вплинули на структуру туризму та реалізацію туристичних
можливостей країни на внутрішньому і зовнішньому туристичному
ринку. Фактично вдвічі зменшилася кількість іноземних туристів.
Україна втрачає популярність як туристичний напрям, оскільки у
потенційних туристів складається враження повномасштабної війни і
країна сприймається як ―гаряча точка‖.
Загострення кризових явищ у сфері туризму та курортів свідчить
про необхідність удосконалення державної політики у зазначеній сфері,
пріоритетів і принципів її реалізації, повноважень і компетенції суб’єктів
туристичної діяльності, впровадження ефективних організаційноправових, економічних, інформаційних механізмів розвитку сфери
туризму та курортів як високорентабельної галузі національної
економіки.
Незважаючи на ресурсну забезпеченість та безмежні потенційні
туристичні можливості, Україна на даний час не має можливості
конкурувати
з
розвинутими
туристичними
державами.
Для
раціонального і ефективного використання туристичних, природних,
лікувальних та рекреаційних ресурсів України необхідно сформувати
туристично-рекреаційний простір шляхом створення та забезпечення
функціонування зон розвитку туризму та курортів і розробити,
впровадити та запропонувати споживачеві конкурентоспроможний
національний туристичний продукт.
Єдиний шлях розв’язання системних проблем у сфері туризму та
курортів — це стратегічно орієнтована державна політика, основним
завданням якої є визначення туризму одним з основних пріоритетів
держави, впровадження економіко-правових механізмів успішного
ведення туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів розвитку
туристичної інфраструктури, інформаційно-маркетингових заходів з
формування туристичного іміджу України. В Стратегії розвитку
сільського туризму визначено як один із пріоритетів на державному та
регіональному рівнях.
9.3. Кластери як специфічна форма взаємодії суб’єктів
господарювання
Кластер у економіці (англ. cluster) - це сконцентрована на деякій
території група взаємозв’язаних компаній: постачальників устаткування,

комплектуючих і спеціалізованих послуг; інфраструктури; науководослідних інститутів; ВНЗів і інших організацій, які взаємодоповнюють
один одного і підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і
кластера в цілому. Ідеологом і популяризатором поняття економічного
кластера є американський вчений-економіст Майкл Портер.
Існує три основні причини географічної концентрації фірм.
Перша причина пов’язана з можливістю отримувати виграш від
розподілу витрат на підтримку і розвиток загальних для декількох
компаній ресурсів.
Друга причина зводиться до самої по собі географічній близькості, що
забезпечує дешевизну і швидкі терміни постачання необхідного для
бізнесу товару або послуги.
Третя причина полягає в тому, що концентрація фірм в меж-ах однієї
місцевості сприяє розповсюдженню тих знань і досві-ду, які не можуть
бути легко формалізовані і передані, і тісно прив’язані до людей, що
носять їх.
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Характерними ознаками кластера є:
o максимальна географічна близькість;
o спорідненість технологій;
o спільність сировинної бази;
o наявність інноваційної складової.
Кластерні форми організації діяльності присутні в різних га-лузях
економіки.
Туристичний кластер – це сукупність організацій і фірм, що взаємодіють
в розвитку туристського продукту в певних географічних межах.
Основною метою кластера є формування і функціонування
конкурентноздатного туристичного комплексу.
Формування туристичного кластера сприяє створенню сучасного
конкурентноздатного туристичного комплексу. Його функціонування
забезпечує широкі можливості для забезпечення зайнятості місцевого

населення і задоволення потреб вітчизняних і іноземних громадян в
туристичних послугах.
До складу кластера входять, зокрема, суб’єкти туристичної діяльності,
головними завданнями діяльності яких є створення привабливих
туристичних продуктів, які відповідають потребам туристів, підтримка
стандарту обслуговування. Концентрація зусиль на створенні
різноманітних туристичних продуктів здатна зацікавити вимогливого
туриста (внутрішнього або іноземного).
Під час подорожі турист споживає різні послуги – загальні, специфічні
туристичні і супутні. Але, перш за все, він потребує послуг з підтримки
своєї життєдіяльності – проживання, харчування, транспорту, дозвілля.
Саме тому основними з елементів кластера є постачальники
спеціалізованих туристичних послуг. Складові даного елементу
відображають особливість туристичного споживання і при цьому
викликають похідний мультиплікативний ефект: необхідність для
туриста в місцях споживання туристичного продукту наявності
транспортних послуг, житла, харчування, системи гостинності в цілому,
створення необхідних умов для лікування, розваг, освіти, задоволення
потреби в нових враженнях.
Міжгалузева природа туризму припускає присутність в мережі
постачальників засобів розміщення, підприємств громадського
харчування, центрів дозвілля, ділових центрів, лікувально-оздоровчих
установ тощо. При цьому, якість послуг, що надаються, повинна
відповідати вимогам ринку. Основа туристичного продукту – послуги
цих постачальників, і без даних підприємств існування кластера
неможливе.
Суть діяльності галузей, що підтримують (обслуговують) туризм,
полягає в наданні туристам супутніх послуг. До них відносяться
фінансові і медичні послуги, місцева роздрібна торгівля, включаючи
продаж сувенірів і туристичного спорядження, інженерна (побутова)
інфраструктура, забезпечення безпеки і таке інше. Постачальники та
продавці супутніх послуг функціонують на ринку товарів і послуг
незалежно від туризму, але їх залучення до складу кластера створить

привабливіші умови для розвитку і збільшення обсягів фінансового
обороту. Основний туристичний продукт може бути реалізований і без
участі місцевих підприємців, але це спричинить збільшення витрат і
зниження задоволеності туристів.
Стійкий розвиток обслуговуючих галузей і їх активна взаємодія з
туристичними організаціями – це запорука успішного функціонування
всього кластера.
Кластер функціонує тільки в певному середовищі, а саме в сприятливих
умовах (політичних, соціокультурних, економічних, природних), які є
сукупністю
зовнішніх
чинників,
що
забезпечують
конкурентоспроможність туристичних послуг.
При формуванні туристичного кластеру необхідно ідентифікувати його
географічні межі і враховувати кліматичні чинники, які відносяться до
природних умов. Географічні межі багато чому створюють транспортні
комунікації (стан автомобільних доріг, розвиток малої авіації, водного
транспорту), які з’єднують між собою основні центри концентрації
туристів. Географічні межі кластера залежать і від специфіки 266
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туристичних ресурсів, історичних особливостей розвитку території.
Економічне середовище визначається рівнем розвитку економіки і
рівнем життя населення, які здійснюють величезний вплив на вартість і
попит на товари та послуги, зокрема туристичного призначення. До
економічних умов відносяться інвестиційний клімат на території
кластера, який здатний забезпечити розвиток основних елементів
кластера. Кількість і якість трудових ресурсів є також значущими при
функціонуванні кластера. Всі організації – учасники кластера –
потребують професіоналів туристичного бізнесу.
Важливо враховувати традиції і культуру місцевого населення –
соціокультурні умови, які безпосередньо впливають на індустрію
гостинності.
До соціальних чинників варто віднести: сферу освіти, яка є не тільки
потенціалом для розвитку кваліфікованого персоналу для суб’єктів
туристичного бізнесу, але і базою для розвитку освітнього і наукового
туризму.

Велике значення має політична ситуація на території кластера.
Політика влади в царині розвитку туристичної діяльності, її підтримка,
проведення
наукових
досліджень,
постійний
моніторинг
є
найважливішою умовою формування кластера. Щоб кластер приніс
максимальні економічні, соціальні и політичні зиски, необхідно на
практиці скоординувати дії влади та інституцій в підтримці
підприємницьких структур.
Особливу увагу при формуванні туристичного кластера необхідно
приділяти взаємозв’язкам між його елементами. Даний зв’язок
ґрунтується не тільки на економічній вигоді учасників, але і
орієнтований на створення і реалізацію якісних туристичних послуг, що
задовольняє потреби як туристів, так території. Це проявляється у
взаємозв’язку «транспорт – засоби розміщення – харчування» як
основних послуг кластера, так і у взаємозв’язках «державне управління
– комерційні організації – науково-освітні установи». Разом з освітніми
установами, особливе місце займають науково-дослідні інститути
різного профілю, присутність яких сприяє всебічному аналізу складових
кластера, його можливостей розвитку, а також динамічному розвитку
наукового туризму.
Туристичні кластери вже з’являються як на теренах України, так і
сусідніх держав.
Такими прикладами можуть бути:
Кластери
зелений
туризм
нової
моделі
на
Буковині
http://www.bukovina.biz.ua/news/7344
Туризм
і
кластери
для
http://gurt.org.ua/articles/3121/

розвитку

Запорізького

краю

Ефективна робота всіх елементів туристичного кластера допоможе не
тільки значно поповнити бюджети територій, але і утворити нову сферу
зайнятості населення, стимулювати залучення до обороту додаткових
капіталів. Крім того, функціонування кластера дозволить зберегти
культурно-історичні пам’ятники, природні парки і заповідники,
оздоровити екологічну обстановку, розвинути сферу послуг,
удосконалювати інфраструктуру територій.

Агротуристичний кластер покликаний надавати сприяння розвитку села
за рахунок ефективного використання власних ресурсів.

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА ЩОДО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Європейський Союз розглядає і сприяє розвитку агротуризму як
важливого інструменту для ведення сільського господарства, сприяючи
диверсифікації економічної практики в сільській місцевості та
сільському підприємництву, сприяючи збереженню культурних
ландшафтів і сприяючи новій «європейській моделі землеробства»
(Комісія) Європейських Співтовариств, 1999). Політика Європейського
Союзу у цьому відношенні заохочує, підтримує та фінансує розвиток
туризму та агротуризму в сільській місцевості через спеціальні
ініціативи
та
програми
(LEADER,
Правила
модернізації
сільськогосподарських експлуатацій тощо) та структурні фонди,
спрямовані на кожну європейську країну.
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ПІДХІД «ЛІДЕРА» ДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО СЕКТОРУ
Політика розвитку сільської
місцевості, як все більш важлива
складова
спільної
сільськогосподарської
політики
(САР), сприяє сталому розвитку в
сільських
районах
Європи,
спрямованої
на
вирішення
економічних,
соціальних
та
екологічних проблем. У цьому
контексті, «Лідер» є ініціативою,
що фінансується за рахунок коштів ЄС, і призначений для того, щоб
допомогти сільським суб'єктам розглянути довгостроковий потенціал
свого місцевого регіону. Заохочуючи реалізацію інтегрованих, якісних та
оригінальних стратегій сталого розвитку, вона зосереджена на
партнерстві та мережах обміну досвідом. Як випливає з назви, це метод

мобілізації та забезпечення розвитку сільської місцевості в місцевих
сільських громадах, а не закріплений набір заходів, які необхідно
здійснити.
Основна концепція підходу Leader полягає в тому, що, зважаючи
на різноманітність європейських сільських територій, стратегії розвитку
є більш ефективними та дієвими, якщо їх вирішують та впроваджують
місцеві органи на місцевому рівні, супроводжуючись чіткими та
прозорими
процедурами,
підтримкою
відповідних
державних
адміністрацій та необхідну технічну допомогу для передачі належної
практики.
Починаючи з 1991 року, «Лідер» надав сільським громадам в ЄС
інструменти для активної участі у формуванні власного майбутнього.
«Лідер» заохочує сільські території вивчати нові способи стати або
залишатися конкурентоспроможними, максимально використати свої
активи та подолати виклики, з якими вони можуть зіткнутися,
наприклад, старіння населення, низький рівень надання послуг або
відсутність зайнятості можливостей. «Лідер» доповнює інші європейські
та національні програми. Наприклад, заходи Лідера можуть
активізувати та мобілізувати місцеві ресурси, підтримуючи проекти
розвитку (такі як діагностичні дослідження та техніко-економічні
обґрунтування або розбудова місцевої спроможності), які покращать
здатність цих районів отримувати доступ до фондів Leader, а також
інших джерел фінансування. їх розвиток (наприклад, більш широкі
програми ЄС та національного сільського та регіонального розвитку).
Лідер також надає допомогу галузям та категоріям бенефіціара,
які часто не отримують підтримки або лише обмеженою підтримкою в
рамках інших програм, що діють у сільській місцевості, таких як
культурні заходи, покращення природного середовища, відновлення
архітектури та споруд спадщини, сільський туризм, поліпшення зв'язків
між виробниками та споживачами тощо. «Лідер» заохочує соціальноекономічних гравців до спільної роботи з виробництва товарів і послуг,
які забезпечують максимальну додану вартість у своїй місцевості.
Різниця між «Лідером» та іншими більш традиційними заходами
сільської політики полягає в тому, що вона вказує на «як», а не на «те,
що» має бути зроблено.

Сім ключових особливостей, які підсумовують підхід Лідера:
1. Обласна стратегія місцевого розвитку;
2. Підхід знизу вгору;
3. Державно-приватне партнерство: місцеві групи дій (МГД);
4. Сприяння інноваціям;
5. Комплексні та багатогалузеві заходи;
6. Мережа;
7. Співпраця.
За додатковою інформацією звертайтеся:
(a) Європейська обсерваторія лідерів, створена Європейською
Комісією
Сайт обсерваторії «Лідер» пропонує корисну інформацію

https://ec.europa.eu/commission/index_en
На цьому сайті є посилання на кожну з національних мереж. Контактна
точка обсерваторії «Лідер +»:
contact.point@leaderplus.або
Для більш детальної інформації про заходи ЄС щодо розвитку сільських
територій зверніться до:

http://ec.europa.eu/agriculture/rur/index_en.htm
(b) Національний / регіональний рівень
Найбільш безпосередні джерела інформації для практикуючих фахівців,
ймовірно, будуть на національному / регіональному рівні, залежно від
структури програмування відповідної країни. Це занадто багато, щоб
згадати тут, але можна знайти або з використанням відомих
національних джерел або за посиланнями на:
Для існуючих країн-членів ЄС: https://ec.europa.eu/agriculture/
https://ec.europa.eu/food/animals/zootechnics/member_states_en
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Для країн-кандидатів та країн-кандидатів:
http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_en.htm

(c) Інші корисні мережі
ELARD (Європейська асоціація лідерів з розвитку сільської місцевості)
ELARD є неприбутковою асоціацією, заснованою в 1999 році, яка
представляє понад 600 LAG з дев'яти країн-членів ЄС, або через свої
національні мережі, або як окремі члени.
Prepare (партнерство для сільської Європи)
Запропонована програма «Підготовка» спрямована на зміцнення
громадянського суспільства в сільській місцевості, особливо в 10 нових
державах-членах та країнах-кандидатах, а також на розвиток
багатонаціонального обміну в розвитку сільських територій. Особлива
увага
приділяється
розвитку
партнерства
між
неурядовими
організаціями (НУО) та урядом у розвитку сільських територій, а отже, і
підходу Лідера.

http://www.preparenetwork.org/index.php
EUROGITES або Європейська федерація сільського туризму,
Професійна організація, що представляє 36 асоціацій з 29 країн світу.
Маючи загальну кількість понад 100 000 організацій, вона становить
близько 15% загального європейського туризму. Це варіюється від
сільських Bed & Breakfast і самообслуговування в приватних будинках
або фермах до невеликих сімейних сільських готелів і пансіонів.
Нинішніми країнами-членами є Австрія, Білорусь, Бельгія, Боснія і
Герцеговина, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Франція, Грузія,
Греція, Угорщина, Італія, Ізраїль, Латвія, Литва, Норвегія, Польща,
Португалія, Румунія, Сербія , Словаччина, Словенія, Іспанія, Швейцарія
та Великобританія. www.eurogites.org
Національні мережі лідерів держав-членів також виробляють регулярні
публікації, які можна знайти на:
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/countryfiles_en

Europe Direct - це послуга, яка допоможе Вам знайти відповіді на Ваші
запитання про Європейський Союз, Безкоштовний телефон: 00 800 6 7
8 9 10 11

РОЗДІЛ 7 - РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
7.1. Рекомендації щодо надання послуг людям з порушенням
зору. Загальні рекомендації
Основна вимога полягає в
забезпеченні безпеки особи, яка
перебуває під вашою опікою під
час перебування у відпустці.
Представтеся. Поінформуйте
незрячу
людину
про
вашу
присутність і від'їзд.
При знайомстві з територією
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пансіонату і житлового простору не
намагайтеся вести незрячу людину за руку. Якщо необхідно, незряча
людина візьме вас за лікоть. Перед цим ви повинні запитати: "Чи хотіли
б ви взяти мене за руку?"
Під час супроводження особи необхідно чітко надавати
інформацію. Ви не можете показувати напрямок вручну, але пояснюйте
це лише усно, працюючи з термінами: "лівий", "правий", "вперед",
"назад" і т.д. Крім того, ви не повинні забувати, що ці інструкції повинні
бути надані у відношенні до положення людини. Описуючи об'єкт або
те, що відбувається навколо, ви повинні використовувати барвисту
описову мову, щоб зробити опис якомога зрозумілішим для людини з
порушенням зору. Намагайтеся мінімізувати навколишній шум, оскільки
він значно впливає на людей, які покладаються тільки на акустичне
сприйняття навколишнього середовища. Тримайте руку зігнутою в лікті.
Незряча людина йде за вами, відстаючи на півкроку, трохи тримаючи
руку за лікоть. Хоча людина змушена обирати найбільш безпечний
район вашого пансіонату. Наприклад, якщо він розташований ліворуч

від проїзної частини, то незрячий повинен йти праворуч від вас, і
навпаки. Слідкуйте за найбільш зручною швидкістю ходьби.
Попереджати людину про всі перешкоди, що виникають на шляху.
Найкращий спосіб зробити це - за допомогою сигналів. Наприклад,
якщо на дорозі є бордюр або сходи, то достатньо зробити будь-який рух
ліктям (який утримує людина) (рухаючись назад, вгору або вбік). Якщо
ви супроводжуєте людину вперше, ви повинні пояснити природу
бар'єру: поріг, що йде вгору і т.д. У цьому випадку краще зупинитися на
секунду перед бар'єром. Ні в якому разі не дозволяйте людині
потрапляти в калюжі, ями, люки тощо. Якщо ви не можете уникнути
таких речей на своєму шляху, то ви повинні попередити їх про них.
Те ж саме стосується повітряних бар'єрів (гілки дерев, дорожні
знаки тощо). У разі потреби спробуйте зафіксувати людину:
направляйте його вільною рукою до потрібного кута нахилу. Однак не
згинайте голову, а заблокуйте можливу частину його тіла від травми з
задньої сторони долоні. У той же час, задня сторона долоні служить в
якості керівництва. Якщо людина хоче сама контролювати маршрут,
прокоментуйте його. Якщо не можна ходити разом у стандартному
положенні, наприклад, через вузький прохід або тротуар,
супроводжуюча людина повинна випрямити руку. Це сигнал, що
незрячий повинен йти за спиною, поки бар'єри не закінчаться. Якщо
необхідно, щоби незряча людина змінила положення з однієї сторони
на іншу, випрямте провідну руку, покладіть її за спину і візьміть
пальцями лікоть іншої (вільної) руки. Незряча людина, керуючись
зігнутою рукою, перейде на іншу сторону, не зупиняючись.
Супроводжуюча людина торкнеться вашої руки і таким чином
дізнається, де знаходиться поручень. Іншою рукою він торкнеться вашої
спини. У цьому випадку вказують бажаний напрямок руху, при цьому
блокуючи перешкоди в спосіб, описаний вище.
7.2.

Супровід в приміщенні

Ширина дверей має велике значення для людини з порушенням
зору, і він/вона також повинні бути проінформований про це. Проходячи
через двері, намагайтеся завжди бути з боку дверних петель. Відкрийте
дверцята рукою. Зробіть крок, вказуючи напрям руху тіла. Незряча

людина, керуючись вашою рукою, закриє двері. Увійшовши в ліфт,
завжди йдіть першим. При виході - навпаки, сліпий йде першим, і ви
робите коментарі щодо безпечного напрямку його руху. Входячи в
незнайомі приміщення, в яких ви будете перебувати на певний час,
детально опишіть розташування меблів і будову приміщення. Потім
пропонують людині гуляти по кімнаті, торкаючись з зовнішньою
частиною пальців стіною і меблями. У той же час контролюють безпеку
руху, блокуючи небезпечні об'єкти, як зазначено вище, і пояснюючи
природу перешкод. Після цього ведуть людину вздовж і поперек
кімнати.
Щоб допомогти людині сидіти, покладіть руку на спинку стільця,
стоячи збоку його спини. Якщо стілець потрібно відсунути, повідомте
про це людину. Під час їжі, за бажанням сліпої людини, або повідомте
йому про розміщення столових приладів і посуду на столі, або заповніть
тарілку самостійно. Повідомте незрячу людину про будь-які зміни в
приміщенні, якщо вони відбуваються. При вході в приміщення,
забезпечте максимально комфортне місце для людини. Найкращий
варіант - допомогти йому зручно сидіти. Робіть це наступним чином:
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про його місцезнаходження. Незряча людина, керована цією рукою,
знайде поруччя і сідає. Ви не можете змусити людину сісти, взявши
його за плечі. Незряча людина повинна залишатися в такому місці і в
такому положенні, щоб у разі надзвичайної ситуації ризик травми був
зведений до мінімуму.
Супровід при отриманні послуг
При отриманні послуг або при покупці певного товару, Ви повинні
детально інформувати незрячу особу про характер, ціну та особливості
послуг або продукту, дозволяючи йому здійснювати покупки або
використовувати їх самостійно, контролюючи безпеку та якість, або
здійснюючи всі необхідні дії самостійно. Але в будь-якому випадку ви
повинні інформувати про все, що відбувається.
7.3.

Супровід для декількох осіб
Небажано супроводжувати більше однієї незрячої людини. У
цьому випадку важче контролювати їх безпеку, а також маневрувати.
Але якщо іншого виходу немає, необхідно вжити певних запобіжних
7.4.

заходів. Якщо вам доводиться супроводжувати двох-чотирьох чоловік,
то третій і четвертий тримають руки першого, другий - першого, а друга
особа тримає вас. Тоді перша і друга особи подають ваші сигнали так
само, як і ви. Якщо вам доводиться супроводжувати більше чотирьох
чоловік, то перша особа тримається за гідом, згідно зі стандартом. Всі
інші тримають один одного за плече з однієї сторони і однією рукою,
якою ви ведете. У цьому випадку подача будь-яких сигналів набагато
складніша і швидкість руху дуже низька.
Допомога при отриманні інформації
Завжди уточнюйте, в якій формі людина хоче отримувати
інформацію: надруковано шрифтом Брайля, великим шрифтом і,
можливо, на диску в mp3 ... - це краще, ніж нічого.
7.5.

Перш ніж прочитати щось людині з порушенням зору, спочатку
скажіть їй про це. Говоріть нормально. Не пропустіть інформацію, якщо
вас не запитають про це. Не замінюйте читання переказом. Коли
незряча людина підпише документ - прочитайте його точно. Інвалідність
не звільняє сліпого від відповідальності, передбаченої в документі.
Головне, що здається ясним у будь-якій іншій країні, це те, що
якщо ви бачите людину з інвалідністю на вулиці - це не означає, що він
або вона просять благодійності. Вам не потрібно проявляти надмірне
співчуття або жаліти його / її, тому що той факт, що ви не ставитеся до
цієї людини як до рівноправної людини, є образливим.
Ось витяги з 10 загальних правил етикету, які застосовуються у
спілкуванні із людиною з порушенням зору.
Ці правила використовуються соціальними працівниками США.
■ Коли ви розмовляєте з особою, яка має порушення зору, звертайтеся
безпосередньо до цієї особи, а не до тих, хто її супроводжує.
■ При зустрічі з людиною, у якої є порушення зору, перед тим як
потиснути один одному руки, потрібно про це сказати.
■ Коли ви зустрічаєте людей з порушенням зору або з незрячою
людиною, ви обов'язково повинні представити себе і тих людей, які
прийшли з вами.

■ Якщо у вас є бесіда в групі, не забудьте згадати, з ким ви
розмовляєте, і представити себе.
■ Ви повинні запропонувати свою допомогу, запитавши. Можливо, ця
допомога людині не потрібна.
■ Коли Ви пропонуєте допомогу, почекайте, поки Ваша пропозиція буде
прийнята, а потім запитайте, що і як це зробити.
■ Ставтеся до дітей з інвалідністю як до дорослих.
■ Коли ви розмовляєте з людиною, яка має проблеми з спілкуванням,
вислухайте її дуже уважно. Потерпіть, почекайте, поки ця людина
закінчить розмову. Не вносьте виправлень і доповнень до її розмови.
Не претендуйте, що ви все розумієте, якщо вам це не зрозуміло.
Попросіть їх з'ясувати, це полегшить спілкування.
■ Переконайтеся в доступності в місцях, де відбуватимуться події.
■ Задумайтеся заздалегідь, які проблеми або бар'єри можуть виникнути
і як їх можна вирішити.
■ Дозвольте своєму співрозмовнику дізнатися, коли ви змінюєте свою 276
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позицію під час розмови.
■ Постарайтеся передати вираз обличчя або жести словами.
Часто, не знаючи, як звертатися до незрячої людини, використовують
загальні фрази, які підкреслюють їх обмежені можливості: "Хотіли б ви
сісти, пан / пані?" Або "Пан/Пані, Ви можете поставити підпис?". Це
пов'язано з тим, що більшість людей не усвідомлюють можливості
людини з порушенням зору, вважаючи їх абсолютно безпорадними, не
здатними самостійно виконувати найпростіші завдання. Таке ставлення
до незрячих є образливим і дійсно впливає на них. Найбільш незручна
ситуація виникає, коли в присутності незрячої людини розмова
продовжується так, ніби ця людина відсутня або глуха. Іноді ці люди,
розмовляючи зі сліпими, намагаються кричати якомога гучніше. Це
можна пояснити тим, що незрячі люди не мають невербальних засобів
спілкування (візуальні контакти), тому, як правило, ті, хто бачить, не
знають, як спілкуватися зі незрячими. Але це можливо лише шляхом
відповідного сприйняття людей з порушенням зору. Звертаючись до
незрячої людини, візьміть його/її за руку, або торкніться його плеча, або

принаймні підійдіть до нього ближче. Багато людей в бесіді зі незрячою
людиною намагаються уникати таких слів, як: "бачити", "дивитися",
"сліпий", "сліпота". Необхідно знати, що більшість людей з порушенням
зору говорять про свою проблему з почуттям гумору, а також з приводу,
пов'язаного з нею, а дієслово "бачити" використовується для
висловлення їх особливого способу сприйняття навколишнього
середовища: "побачив друга", "подивилися шоу" і т.д. Отже, не бійтеся
запитати незрячу людину, наприклад:" Ви хочете побачити цю річ? " І
просто дайте цю річ в руки людині.
Використовуйте вільно слова "незрячий" і "слабозорий", коли вам
це потрібно в розмові. Але майте на увазі, що це дуже непристойно і
нетактовно, щоб сказати: "Ви сліпий? Абсолютно сліпий? Отже, ви
нічого не бачите? Це жах! Ви народжені сліпими? Отже, це через
травму?" забудьте, що люди з порушенням зору не глухі, тому не
використовуйте такі фрази, як: "Немає більшого скорботи, ніж бути
сліпим! Я б краще померти, ніж бути сліпим ...". Такі вирази для людей з
порушенням зору дійсно образливі і створюють стереотипи у
суспільстві!.
Навпаки, люди з порушенням зору намагаються перешкодити
іншим людям помічати їх фізичний недолік і звертати на нього увагу.
Особливо в транспорті або проводячи час з друзями або колегами.
Незрячі люди хочуть ставлення до себе як до здорових людей. Таким
чином, вони використовують слово «бачити» в загальному сенсі.
У присутності людей з порушенням зору уникайте використання
двозначних жестів під час розмови з іншими. Незрячі люди, як правило,
це помічають, і ця поведінка може також їх образити. Ніколи не вітайте
сліпого кивком або помахом руки. Привітання слід висловлювати лише
словами, посилаючись безпосередньо на людину і називати його по
імені. Якщо ви входите в кімнату, де є сліпі люди, не забудьте
повідомити їх про ваш прихід.
Коли незряча людина проходить повз вас, попередьте її про свою
присутність. Якщо ви розмовляєте з ким-небудь, не зупиняйте розмову,
коли незряча людина наближається, тому що, коли ви мовчите, сліпі
можуть випадково наштовхнутися на вас. Не дивіться з подивом на
сліпих (це стосується людини, яка не повністю незряча), тому що це
дуже нетактично.

7.6. Допомога незрячим у ресторані, піцерії, кафе, яку можна
включити в спектр ваших послуг
Допоможіть незрячій людині увійти в гардероб, коментуючи всі
перешкоди на його шляху (стіл, сходи тощо). Потім допоможіть йому
роздягнутися і чітко пояснити, де ви залишаєте його одяг (якщо немає
гардеробу). Якщо необхідно, відведіть сліпого в туалет і детально
опишіть його.
Запропонуйте незрячій людині сісти і покладіть його руку на
спинку стільця. Здебільшого незрячі люди самі можуть сісти. Але перед
цим слід перевірити крісло: наприклад, чи воно не брудне. Опишіть
детально, що є на столі - серветки, фрукти, сіль і перець, столові
прилади і де саме вони знаходяться.
Прочитайте меню і не забудьте згадати ціни. При оформленні
замовлення обов'язково повідомте незрячого про це і повідомте йому, з
якого боку страви будуть подані.
Поясніть незрячій людині про розміщення їжі на пластині. Для
цього ви можете попросити сліпих уявити собі свою тарілку у вигляді
годинникового циферблата. Назвіть страви на тарілці за годинниковою 278
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стрілкою (12 - картопля, 3 - котлети і т.д.). Уникайте нечітких визначень і
інструкцій, які, як правило, супроводжуються жестами, а також
виразами, такими як "солонка, десь на столі", "це близько до вас".
Спробуйте використати точні і зрозумілі вирази: "фужер знаходиться в
центрі стола", "крісло праворуч від вас".
Якщо ви помітили, що незряча людина забруднилася під час їжі,
повідомте це тактично і допоможіть видалити бруд.
Для першого відвідування громадського місця, спробуйте вибрати
час, коли в кафе, ресторані, їдальні або піцерії є не так багато людей,
щоб ви могли показати незрячій людині внутрішню структуру
приміщення і надати йому/їй можливість познайомитися з усім
простором.
Розкажіть незрячій людині про меню, поясніть, де взяти посуд або
як замовити страви. Тобто, необхідно пояснити процедуру поведінки з
моменту входу в кафе і до кінця трапези. У їдальні незрячій людині
обов'язково знадобиться допомога інших людей, тому що навряд чи він
зможе самостійно обслуговувати себе.

7.7. Допомога незрячій людині у магазині
самообслуговування
Незрячій людині набагато складніше зорієнтуватися в магазині
такого типу, ніж у звичайному, де можна отримати допомогу продавця.
Тому додаткова підтримка для цієї особи є терміновою і необхідною.
Отже, запропонуйте свою допомогу. Коли ви супроводжуєте людину, ви
не повинні запитувати незрячого про його життя і проблеми, тому що у
вас є інше завдання.
Запитайте незрячого, які продукти (товари) він/вона хотіла б
купити. Скажіть йому, де ви знаходитесь зараз і що навколо вас.
Розкажіть про структуру магазину і розташування його відділів
продажів. Це може допомогти йому наступного разу. Після того, як ви
надали інформацію про необхідні товари, дайте йому знати про
напрямок, в якому ви йдете. Незряча людина повинна залишатися на
протилежній стороні від електричних чи пожежних щитів, щоб не
випадково врізатися в небезпечну перешкоду.
Коли ви йдете вздовж прилавку, розкажіть незрячому про товари
та їхню ціну. Якщо людина з порушеннями зору зацікавлена в продукті,
зупиниться і опишіть її більш детально (ціна, вага, виробник). Якщо
необхідно, віддайте товар до рук, щоб він міг його оглянути. Опишіть
недосяжний прилавок, з якого ви взяли предмет, і назвіть особливі
риси, які можуть допомогти цій людині знайти його наступного разу.
Після того, як ви знайшли все, що вам потрібно, допоможіть
незрячій людині з оплатою, називаючи всі банкноти, які він виймає.
Покладіть всі придбані речі в упаковку і віддайте її в руки незрячого
відвідувача.
7.8. Допомога для незрячої людини з собакою -гідом в
магазині
Не забувайте, що собака-поводир законно має право на доступ до
магазинів, аптек, громадського транспорту тощо. Собаки-поводирі
виконують свої обов'язки. Вони навчені дотримуватися тиші і чистоти.
Власник отримав всі необхідні інструкції про те, як піклуватися про
собаку і регулярно з нею ходить. Поговоріть з власником, а не з
собакою. Це може здатися дивним, але сліпа людина покладається на
свою собаку в якості орієнтира. Концентрація уваги собаки знижується,
якщо ви з ним розмовляєте. Не відволікайте собаку, граючи з нею,

погладжуючи або свистячи. Не годуйте собаку-поводиря!. По-перше,
запитайте, чи потрібує людина вашої допомоги.
Відволікання собаки-поводиря - через погладжування
Коли собака-поводир закінчує свою роботу, повідок знімають, і
вона знову стає твариною, яка поводиться звичайним способом (хоче
поглажувань, як будь-яка інша собака). Але тільки тоді, коли на ньому
немає повідка. Наприклад, коли собака і її власник збираються перейти
дорогу, погладжування собаки може зіпсувати два роки навчання.
7.9.

Не свистіть, коли собаки працюють! Коли хтось називає вас по імені, ми
інстинктивно повертаємо голову. Собаки роблять те ж саме, коли чують
свисток. Якщо собака-поводир «відволікається», ймовірність настання
нещасного випадку зростає. Власники собак-поводирів постійно
"читають" сигнали від своїх партнерів (собак). Несподіваний поворот
голови собаки може дати фальшивий сигнал власникові.
Лабрадори дійсно найкращі собаки-поводирі. Вони розумні,
відповідальні і дуже люблять людей. Вони також люблять їжу і їдять
насправді все, що їм пропонують. Тому не годуйте собаку-поводиря.
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Насправді, інші собаки також відволікають їхню увагу. Пам'ятайте, що
собаки-поводирі - це спеціальні собаки. Не тому, що вони розумніші або
важливіші, а тому, що вони виконують особливі обов'язки, в порівнянні з
домашніми тваринами.
7.10. Надання допомоги людині з порушенням зору у
домашньому кінотеатрі
Бажано знати вміст фільму, який ви збираєтеся дивитися. У цьому
випадку вам буде простіше надати невеликий коментар. При
відвідуванні спеціального залу з домашнім кінотеатром (бажано
заздалегідь!) надати сліпий людині можливість ознайомитися з цим
залом.
Під час перегляду фільму сліпим потрібні ваші коментарі про те,
що відбувається на екрані. Надайте йому інформацію, яку він не може
бачити, особливо, коли під час фільму немає звуків або вони
незрозумілі за змістом, а дія відбувається в той момент. Коротко
опишіть героїв фільмів (як вони виглядають, одяг тощо), повідомте
сліпому тільки ту інформацію, яку він не може отримати з контексту
фільму (місце, час акції, сезон тощо) коментарі повинні бути короткими,

точними, без додаткової інформації. Постарайтеся сказати під час
паузи, щоб незрячий почув вас, але в той же час не заважайте йому
спостерігати за тим, що відбувається. Просто надайте йому сюжетну
лінію, утримайтеся від власної інтерпретації того, що відбувається.
7.11. Надання допомоги незрячій людині у сільському музеї
У музеях незрячій людині дозволяється, під контролем
супроводжуючої особи і музейного працівника, дбайливо торкатися
експонатів, які не захищені склом. Деякі музейні працівники не знають
про спеціальне регулювання, що дозволяє незрячій людині таку
діяльність, тому вони можуть зробити вам зауваження. У цьому випадку
вам слід пояснити, що особа, з якою ви супроводжуєте, є незрячою і що
він / вона буде дуже обережним під час вивчення експонатів. Зазвичай,
музеї не схожі один на одного, тому знайомство з експозицією має
починатися з орієнтації в приміщенні музею.
7.12. Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
Якість зору найчастіше визначається гостротою та полем зору.
Однак існує таке порушення зору, яке не може бути описане цими
двома характеристиками. Наприклад, це сприйняття кольорів і
яскравого або інтенсивного світла. Людина з ідеальним зором здатна
сприймати речі близько 90° в усіх напрямках, дивлячись безпосередньо
на об'єкт і утворюючи поле зору 180°. Люди з звуженим полем зору,
через деякі порушення, можуть бачити тільки прямо, але не з боків.
Вони не мають периферійного зору, тільки центральний. Більше
того, деякі люди, навпаки, здатні бачити з боків, але не прямо. Вони не
мають центрального, а периферійний зір. Слабозорі люди є ті, у кого є
певне обмеження гостроти зору і вони не визнаються повністю
незрячими.
Абсолютно незрячі люди, ті які повністю втратили зір і, отже,
сприйняття світла. Більшість цих людей (які не народжуються
незрячими) пам'ятають форму або вагу речей та пов’язані з цим
відчуття тощо.
Важливо розуміти, що сліпота або часткове бачення не означають
наявності інших фізичних, психічних або фізіологічних розладів.

Найбільш поширеними типами порушень зору є катаракта, глаукома,
пігментна епітеліопатія сітківки, ретропелентна фіброплазія.
Люди з порушеннями зору можуть отримувати обмежену кількість
візуальної інформації про своє середовище. Однак важливо зрозуміти:
незважаючи на те, що бачення надає людині величезну кількість
інформації про навколишнє середовище, це не єдине джерело
інформації.
Напевно єдиний спосіб дізнатися про ступінь порушення зору людини і
засоби, які допомагають їй адаптуватися, а також конкретні потреби в
даному оточуючому середовищі, це запитати її.
Не робіть припущень! Одне з найпоширеніших припущень полягає в
тому, що незрячі люди здебільшого можуть читати «шрифт Брайля»,
але це не так. Менше 10 відсотків людей з важкими порушеннями зору
можуть читати «шрифт Брайля». Більшість віддає перевагу
аудіоінформації.
Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви думаєте, що
слабозорі люди потребують допомоги – надайте необхідну допомогу,
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але тільки після того, як він / вона погодиться на вашу допомогу.
Обов’язково запитайте, як саме ви можете допомогти.
Не кричіть і не говоріть занадто голосно! Втрата зору не впливає на
слух. Так само сліпота не впливає на психічний стан. Зверніться
безпосередньо до незрячої людини, а не до інших, коли говорите про
деякі речі, пов'язані з нею.
Використовуйте звичайну мову! Не бійтеся використовувати слова
"бачити", "дивитися" або "людина з порушенням зору". Ці слова є
частиною нашого повсякденного словника, і незрячі люди також
використовують їх. У той же час, якщо ви бачите щось цікаве, скажіть
незрячій людині, що відбувається, описуючи подію якомога чіткіше.
Представтеся! Коли зустрічаєтеся із незрячою людиною, дайте йому
знати про вашу присутність. Також не забудьте сказати йому, що ви
йдете. Також повідомте людині з порушенням зору про будь-які зміни,
що відбуваються навколо.
Пам'ятайте! Собака-поводир завжди "залишається на варті". Не грайте
з собакою-поводирем без дозволу власника. Коли собака знаходиться

на повідку - це означає "що вона на роботі". Якщо відвернути її увагу, то
власник може потрапити в біду.
Використовуйте специфічну, описову мову, даючи вказівки, пояснюючи
щось або описуючи місце, подію під час розмови із незрячими людьми.
Використовуйте чіткі вказівки! При супроводі незрячої людини у
незнайомому оточенні опишіть розмір, форму об'єктів у навколишньому
районі, а також відстань, межі та кожну перешкоду або потенційну
небезпеку.
https://www.rt4all.net/uk/learn-more

Техніка візуального супроводу. Зрячий поводир є методикою, спочатку
розробленою для людей, які є незрячими. Це також корисно для
слабозорих людей, які не впевнені в своїх силах у незнайомому
середовищі. Пам'ятайте, завжди запитуйте, чи потрібна будь-яка
допомога; не кожен потребує або хоче допомоги від зрячого
супровідника.
Основою техніки візуального керівництва є незряча людина або
слабозора людина, що тримає руку трохи вище ліктя і дозволяє
провіднику йти на півкроку вперед. Це дозволяє йому або їй відчувати і
керуватися напрямком. Для того, щоб розпочати рух, супроводжуючий
повинен доторкнутися до руки незрячої людини, яка використовує для
орієнтиру лікоть зрячого провідника.
Потім він або вона може взяти за руку вище ліктя. Якщо комусь
потрібна додаткова підтримка для ходьби, супроводжуючий повинен
зігнути підтримуючу руку, паралельно до землі, щоб людина з
порушенням зору могла триматися за опорну руку.
Керуючі сигнали корисні, коли потрібна зміна руху, наприклад, коротка
пауза на краю бордюру. Вербальні ключі також корисні; "Ми
наближаємося до бордюру, бордюр нахилений вгору".
Вузькі двері або прохід. При переході через вузькі двері або прохід,
перемістіть направляючу руку назад до попереку, так щоб людина котру
ви супроводжуєте, могла слідувати впритул до вас.

Сходи. Підійшовши до сходів, зупиніться біля краю першого кроку і
скажіть, чи сходи йдуть вгору або вниз і де розташовані перила.
Незряча людина, піде на один крок позаду, тримаючи вашу руку однією
рукою, а поручні - іншу. Пауза після завершення сходів.
Обмежувачі. При наближенні до бордюру, потрібно коротко зупинитися
на самому краю тротуару і уточнити, чи йде дорога вгору або вниз.
Ескалатори й обертові двері. При наближенні до ескалаторів і
обертових дверей використовуйте методи, подібні до тих, що
використовуються для сходів, бордюрів і дверей. Якщо особі, яку ви
супроводжуєте, є некомфортно проходити через механічні пристрої,
використовуйте сходи або звичайні двері. Будинки з ескалаторами або
обертовими дверима повинні мати сходи і звичайні двері.
Стілець. Підійшовши до крісла, покладіть руку людини на спину або
сторону стільця, якщо це можливо, щоб він або вона знали, де
знаходиться стілець і куди він звернений. Тоді він може вирішити, де і як
сидіти.
Автомобіль. Допомагаючи людині з порушеннями зору сісти в машину,
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покладіть одну з руку на ручку дверей і попросіть їх доторкнутися до
краю даху автомобіля іншою рукою. Таким чином, ви дозволити людині
зорієнтуватися безпечно всістися.
Мінімізуйте фоновий шум, коли супроводжуєте незрячу людину. Так як
це дуже відволікає і дуже впливає на людей, які насправді
покладаються на слухове сприйняття інформації про навколишнє
середовище.
Організація рекреаційних послуг (дозвілля тощо). Особи з порушеннями
зору не можуть зловити або вдаряти об'єкти або зорієнтуватися де
знаходяться межі чи кордони ігрової площадки. При організації поза
аудиторної діяльності та ігор для незрячих людей бажано
використовувати звукові кулі та мішені, а для слабозорих людей яскраво-жовті та оранжеві предмети. Застосовуючи різні типи
поверхонь (наприклад, навіть грунт замість трави або підлоги з дошок
замість килима), можна позначити лінії і бордюри. Додаткові засоби
використання, такі як додаткові рельєфні знаки на ігрових об'єктах та
обладнанні, забезпечують доступ до участі осіб з порушеннями зору в
таких заходах.

Для власників сільських пансіонатів. Щоб пристосувати територію
гостьового будинку (двір, ворота, ворота, огорожі та інші об'єкти) для
людини з порушенням зору, бажано використовувати яскраво-жовті та
оранжеві кольори. Якщо у дворі трав’яний газон і немає стежок,
необхідно використовувати інші додаткові знаки рельєфу. Для кращої
орієнтації у дворі можна розтягнути канат на рівні руки, завдяки чому
незрячій людині вдасться перейти в інші приміщення гостьового
будинку – обладнаних подібним чином.
Коридори і переходи повинні регулярно прибиратися, а сторонні
перешкоди - видалятися. Верхня і нижня сходинка повинні бути чітко
позначені і, по можливості, бажано змінити їх поверхню та структуру,
так щоб їх можна було відрізнити, торкнувшись ногою або палицею.
Більшість людей з порушеннями зору, незалежно від їх зорової
недостатності, не потребують надмірного захисту. Але в разі
терміновості (деяких аварій і т.д.), відповідні заходи повинні бути
продумані і передбаченні заздалегідь, щоби допомогти людям
порушеннями зору евакуюватися з приміщення.
Коли власники гостьового будинку практикують деякі види ручної
роботи чи ремісництва (продукти харчування, культурних цінностей і
т.д.), рекомендується підготувати принаймні один зразок такого
продукту, щоби запропонувати його людині з порушеннями зору для
огляду (на дотик).
7.13. Рекомендації щодо надання послуг для осіб з
порушеннями мовлення. Загальна інформація про порушення
мовлення
Порушення мови можуть мати як центральний, так і периферійний
характер. Якщо хвороба торкнулася одного або іншого відділу
центральної нервової системи і викликала порушення мовлення, вона
вважається центральною. До таких складних порушень мови можна
віднести:
■ alalia - порушення мовлення, яке розвивається внаслідок органічного
ураження головного мозку у дітей з нормальним слухом і розумом
протягом перших трьох років життя. Системна недорозвинення мови в
алалії характеризується порушеннями в фонетичній, фонематичній,
лексичній і граматичній структурі. Пацієнти з алалією також можуть
мати порушення, пов'язані з мовою, включаючи рухове (порушення руху

та координації), сенсорні (порушення чутливості та сприйняття) і
психопатологічні розлад. Існують три типи алалій: моторний, сенсорний
і змішаний. Діти з руховою алалією мають експресивні порушення мови,
мовленнєву практику, слабкість мовлення, порушення артикуляції та
інші вогнищеві неврологічні симптоми; однак, вони розуміють, що мова
спрямована до них. Пацієнти з руховою алалією часто є лівшами.
Регіональне уповільнення і епілептична активність форми часто
виявляються на їх електроенцефалограмі. Діти з сенсорною алалією
характеризуються поганим розумінням мови (незважаючи на
нормальний слух), що призводить до вторинного недорозвинення
власної мови.
Ці пацієнти мають проблеми з аналізом звуків, включаючи звуки мови
(порушення мовного гнозису), що перешкоджає розвитку зв'язку між
звуковим зображенням і об'єктом. Тому дитина чує, але не розуміє
мови, спрямованої до нього (слухова агнозія). Диференціальна
діагностика алалії є складною і може вимагати декількох місяців
спостереження. Це також передбачає виключення втрати слуху та
психічних розладів;
■ афазія - це порушення мови, що впливає на вимову слів або
розуміння мови і здатність читати чи писати. Афазія завжди пов'язана з
травмою головного мозку, найчастіше від інсульту, особливо у літніх
людей. Але травми головного мозку, що призводять до афазії, також
можуть виникати внаслідок травми голови, пухлин головного мозку або
від інфекцій. Афазія може бути настільки тяжкою, щоб зробить
спілкування з пацієнтом практично неможливим, або може бути дуже
м'яким. Це може вплинути головним чином на один аспект
використання мови, наприклад, на можливість назвати об'єкти, або
здатність поєднувати слова в речення, або здатність читати. Проте,
частіше, багато аспектів комунікації погіршуються, тоді як деякі канали
залишаються доступними для обмеженого обміну інформацією.
МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Правила коректного мовлення в стосунку
до відвідувачів з інвалідністю та особливості їх
прийому».
Доповідач: Олександ Софій. https://www.rt4all.net/uk/learn-more
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Завдання професіонала - визначити кількість функцій, доступних у
кожному з каналів для розуміння мови, і оцінити можливість того, що
лікування може підвищити використання доступних каналів.
Найбільш поширені мовні порушення, пов'язані з дисфункцією
периферичної нервової системи, можуть бути наведені наступним
чином:
Гіпернасильність або "ринолаляперта" визначається як надлишковий
резонанс голосних і озвучених приголосних в порожнинах носа. Це
явище пояснюється на основі відкритої взаємодії між порожнинами рота
і носа, внаслідок неповного закриття твердого піднебіння та / або
велофарингеального сфінктера. Етіологією гіпернасильності є
анатомічні дефекти, такі як щілина твердого і м'якого піднебіння,
неврологічні захворювання, що викликають параліч велефарингеальної
мускулатури, обструктивні мигдалини, носові структурні відхилення.
Гіпернасильність також поширена у осіб з тяжкою, вродженою втратою
слуху внаслідок погіршення слуху через поганий слуховий зворотній
зв'язок. Гіпонасильність, також відома як «ринолаліаклаза»,
визначається як зменшення або відсутність нормального резонансу
носових напівхилків «м», «н» і втрати нормальної асиміляції
назальності. Анатомо-фізіологічна основа - це закриття або обструкція
між порожнинами рота і носа. Причинами гіпонасональності є
пошкодження простору, такі як пухлини, поліпи носа, гіпертрофія
аденоїдів, запалення тканин і відхилення перегородки носа.
Змішана назальність є синонімом «rhinolaliamixta» і визначається як
одночасна велофарингеальна недостатність і носова обструкція.
Резонансний дисбаланс з'являється у осіб з гіперфункціональними
порушеннями голосу, а голос звучить хрипко і тонко.
Заїкання (також називається заїканням) - це розлад вільного володіння,
який призводить до мимовільних порушень словесних висловів людини,
коли, наприклад, вони говорять або читають вголос.
Симптоми заїкання можна розділити на дві основні групи:
Поведінкові симптоми:
• недобровільне повторення складів, особливо при початку слова;
• мимовільне подовження звуків;

• ненавмисне блокування на складах і словах, тобто неможливість
короткочасно висловити звук;
• неприродні коливання, вигуки, перезапущені або неповні фрази та
незакінчені або зламані слова;
• Супутні симптоми можуть включати миготіння очей, тремтіння
обличчя, поштовхи голови, махання руками і так далі.
Психологічні та соціальні симптоми:
• емоційна боротьба при заїканні;
• сором'язливість і соціальне уникнення поведінки через страх говорити
в певних соціальних контекстах;
• високий рівень хронічної тривожності, особливо соціальної або
фобічної тривожності.
Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
При спілкуванні з людьми, які страждають від заїкання, слід
пам'ятати, що процес спілкування особливо ускладнюється надмірною
288
тривожністю, публічністю і стресовою ситуацією. Ні в якому разі не слід 288
показувати (наприклад, виразом обличчя тощо), що ускладнена мова
вашого співрозмовника змушує вас відчувати роздратування, це
допоможе йому миритися з емоційним стресом і краще контролювати
свою мову через зменшення спастичної артикуляції і симптоми спазму
не будуть настільки видимі.
7.14.

Коли людина червоніє або перетворюється на бліду, що
супроводжується надмірним потовиділенням, метушливістю в рухах,
перерваним голосом, це типові ознаки для людей, які страждають цим
розладом на перших хвилинах спілкування з незнайомими людьми в
незнайомій ситуації. Однак слід пам'ятати, що з часом ситуація
повертається до норми.
Такий тип порушення мовлення, як дизартрія, також може мати
негативний психологічний вплив на людину. Це стан, при якому м'язи,
які ви використовуєте для мовлення, слабкі, або ви маєте труднощі з
ними. Дизартрія часто характеризується невиразною або повільною
мовою, що важко зрозуміти.

Найчастіші причини виникнення дизартріїв включають нервові
системи (неврологічні), такі як інсульт, черепно-мозкова травма,
пухлини головного мозку і умови, що викликають параліч обличчя або
слабкість м'язів мови або горла. Деякі препарати також можуть
викликати дизартрію.
Симптоми
Ознаки і симптоми дизартрії відрізняються залежно від основної
причини і типу дизартрії, і можуть включати:
• невиразна мова;
• повільна мова;
• нездатність говорити голосніше, ніж шепіт або говорити занадто
голосно;
• швидка мова, яку важко зрозуміти;
• носовий, скрипучий або напружений голос;
• нерівномірний або ненормальний мовний ритм;
• нерівномірний обсяг мовлення;
• монотонна мова;
• складність вимови або м'язів обличчя.

Внаслідок проблем, пов'язаних
виникнення дизартрії, можуть бути:

з

комунікацією,

причиною

• Соціальні труднощі. Проблеми з комунікацією можуть вплинути на
ваші стосунки з родиною та друзями та зробити соціальні ситуації
складними.
• Депресія. У деяких людей дизартрія може призвести до соціальної
ізоляції та депресії.
Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви вважаєте, що
людині з порушеннями мовлення потрібна допомога - надайте свою
допомогу, але тільки після того, як вона / вона прийме вашу допомогу.

Ваша мова повинна бути зрозумілою! Говоріть чітко, використовуючи
звичайний спосіб (темп і тон). Не підвищуйте свій тон і темп мовлення,
якщо вас не запитають про це. Повторіть стільки разів, скільки можливо,
перифразуючи, якщо це необхідно. У деяких випадках використовуйте
нотатки.
Використовуйте міміку, жести і мову тіла під час розмови. Чим більше
візуальних знаків ви використовуєте, тим легше зрозуміти вас іншій
людині.
Використовуйте піктограми (таблиці)! У деяких випадках власники
гостьових будинків повинні мати декілька фотографій, піктограм і т.д.,
які представляють певні послуги, які можуть зацікавити людей з
порушеннями мовлення. Вони зможуть дізнатися детальну інформацію
про ці послуги, їх ціну тощо, а також забронювати їх, просто вказуючи
на ці фотографії, не використовуючи складних слів або фраз.
Ваша позиція під час розмови має велике значення! Поверніть обличчя
до свого співрозмовника. При спілкуванні необхідно злегка зігнути
голову і дати деякі сигнали про те, що ви розумієте мову, похитуючи
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фразу.
Звертайтеся до свого співрозмовника! Коли ви розмовляєте з особою,
яка має порушення мовлення, звертайтеся до цієї особи безпосередньо
і тільки після цього з тими, хто його супроводжує, коли щось
незрозуміле. У такому випадку варто просити дозвіл на переадресацію
запиту до супроводжуючої особи.
Якщо вам важко зрозуміти, що говорить людина, або навпаки спробуйте повторити сказане. Якщо це не спрацює, спробуйте
використати олівець і папір. Чітке розуміння важливіше, ніж методи його
досягнення. Візуальна допомога, письмові інструкції, малюнки або
засоби масової інформації, крім усної інструкції, мають велике значення
для людей з порушеннями мовлення та сприяють кращому розумінню
цих інструкцій.
У разі необхідності надайте коригування! Якщо комунікація є важливим
компонентом вашої діяльності, необхідні деякі адаптації та зміни, щоб
зробити діяльність доступною для людей з цим типом розладу. Корисно

також використовувати жести, як у спілкуванні з особами, які мають
порушення слуху.
Додаткова інформація. При деяких порушеннях мовлення існують різні
протези, які необхідно обслуговувати протягом дня. Деякі люди можуть
мати протези твердого піднебіння (обтуратора), які слід мити після їжі.
Особи, які мають проблеми з голосом, використовують хронічну
канюлю, яка закриває просвіт гортані, і іноді може змінювати пов'язку
навколо шиї. Те ж саме стосується людей, які мають надмірне
мимовільне слиновиділення або проблеми з ковтанням. Необхідно
запобігти незручності під час їжі, забезпечити приміщення, що
відповідає всім особливим гігієнічним умовам.

7.15. Рекомендації щодо надання послуг для людей з
порушеннями слуху. Загальна інформація про порушення
слуху
Порушення слуху, глухота або втрата слуху є загальноприйнятими
термінами, що стосуються повної або часткової неможливості чути
звуки.
Залежно від ступеня пошкодження слуху та часу втрати слуху
(повна або часткова) особи з порушеннями слуху поділяються на кілька
категорій:
Вроджені глухі люди. Це стосується людей, які народилися
глухими або втратили слух, перш ніж мова та мова розвивалися.
Набута глухота або пізніше оглушені люди. Ці терміни відносяться до
людей, які колись мали нормальний слух, але які втратили частину або
весь свій слух. Їх також називають постлінгвально глухими, тому що
вони втратили слух після того, як вони розвинули мову і мову.
Частково чуючі: це схоже на "важкий слух", тобто людина має
якийсь слух і може користуватися слуховими апаратами.
Глухо-німий - це термін, який відноситься до людини з важким
комплексом слухових і мовних порушень. Загалом, серед людей з
вадами слуху є надзвичайно невеликий відсоток глухонімих.

Особи з порушеннями слуху можуть мати проблеми з вимовою,
оскільки вони не в змозі виправити свої фонетичні помилки. Ті люди, які
втратили слух до 7-річного віку, зазвичай мають нормальну мову і
хороший словник.
Існують чотири основні типи втрати слуху, які класифікуються за
місцем порушення слухової системи. Ці порушення слуху можуть бути
викликані генетичними чи спадковими факторами, інфекціями,
порушеннями розвитку або екологічними / травматичними факторами.
Провідна втрата слуху викликана пошкодженням або обструкцією
зовнішнього або середнього вуха, що порушує ефективне проходження
або провідність звуку через ці камери. Більшість провідних втрат можна
лікувати медично; однак повторні кондуктивні втрати можуть вплинути
на розвиток мови дітей.
Сенсорна нейронна втрата слуху викликана пошкодженням
внутрішнього вуха (равлики) або слухового нерва, що передає імпульси
в мозок. Сенсорна нейронна втрата слуху має тенденцію бути більш
важкою, постійною і зазвичай впливає на розвиток мови в ротовій
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порожнині.
Змішана втрата слуху являє собою комбінацію як провідної, так і
сенсорної нейронної втрати слуху.
Центральні порушення слуху є результатом порушення або дисфункції
в центральній слуховій системі між стовбуром мозку і слуховою корою
головного мозку.
Корисно знати, що звук вимірюється його гучністю або інтенсивністю
(вимірюється в одиницях, що називаються децибелами, дБ), і його
частота або висота (вимірюється в одиницях, що називаються герцами,
Гц). Порушення слуху можуть виникати в одній або обох зонах і можуть
існувати лише в одному вусі або в обох вухах. Втрата слуху зазвичай
описується як легка, помірна, тяжка або глибока, залежно від того,
наскільки добре людина може почути інтенсивності або частоти, які
найбільше пов'язані з мовою.
При легких порушеннях слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 25 до 40 дБ. Люди на цьому рівні не можуть почути.

З іншого боку, ті люди, які втратили слух у ранньому віці, можуть мати
певні проблеми з мовою та словником. Дорослі з порушеннями слуху,
як правило, спілкуються один з одним за допомогою знакового
(жестикулярного) мови, який доповнюється дактильним (пальцевим)
алфавітом. Вони можуть спілкуватися з іншими за допомогою письмової
мови, залишків слуху та протезування зі слуховими апаратами, а також
читання губ і міміки.
При помірному порушенні слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 40 до 70 дБ. Люди на цьому рівні не чують м'яких або
помірно гучних звуків і можуть виникнути проблеми зі слухом, якщо вони
не використовують слуховий апарат.
При важкому порушенні слуху мінімальний звук, який можна почути,
становить від 70 до 95 дБ. Люди цього рівня не в змозі почути більшість
шумів і можуть покладатися на читання губ та / або мову жестів, навіть з
використанням слухового апарату.
При глибокому погіршенні слуху мінімальний звук - 95 дБ і більше. Люди
на цьому рівні можуть чути дуже гучні звуки і покладатися виключно на
читання губ та / або мову жестів. Слухові апарати не ефективні.
Найбільш важлива роль слуху для людини є розвиток мови. У
відсутності слуху або його значне скорочення, людина спонтанно
(тобто, незалежно один від одного, без особливого зовнішнього впливу)
не в змозі поліпшити мову, тому що він / вона позбавлена можливості
сприймати словесний мову людей з навколишнє середовище як
необхідна передумова для мовного наслідування. Крім того, ця людина
не в змозі контролювати вимову різних звуків. Як наслідок, можливості
спілкування з людьми обмежені, оскільки одним з найважливіших
засобів передачі інформації є розмовна мова. Відсутність або
недорозвинення мови, у свою чергу, призводить до погіршення розвитку
інших когнітивних процесів і, в першу чергу, вербального і логічного
мислення.
В оточенні однолітків, які не мають проблем зі слухом або мовою,
людина з важким порушенням слуху потрапляє в певну соціальну
ізоляцію, оскільки її повна участь у різних видах спільної діяльності є
досить складною.

7.16. Зв'язок з використанням мови
Залежно від ступеня втрати слуху, людина не може сприймати
словесний мову, а також мати власний тип мови і спілкування,
використовуючи жести. Люди з досить важкими порушеннями слуху
можуть говорити чітко, в деяких випадках вони мають добре розвинену
вербальну мову (за умови раннього протезування та ефективного
навчання).
Люди з важким порушенням слуху можуть чути гучну мову через
слухові апарати або інші пристрої.
Вимова деяких людей з важким порушенням слуху може бути
трохи нечітка; з порушенням тембру голосу, (часто люди з цим типом
інвалідності мають високий голос - фальцет, або, навпаки, жорсткий
той, що дозволяє їм контролювати власну вимову).
Читання губ - це «техніка», яка використовується великою кількістю
людей з порушеннями слуху для кращого розуміння адресної мови. Під
час спілкування вони спостерігають за рухом артикуляційних органів
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Ця уміння важко розробити, оскільки менш ніж 35% слів розпізнаються
за допомогою міміки. Захоплення контексту та невербальна інформація
є суттєвим доповненням до цієї навички.
7.17. Зв'язок з використанням знаків
Неважливо, в якій мірі люди з порушенням слуху говорять на
словесній мові, в більшості випадків, коли вони спілкуються один з
одним, вони використовують так званий знак або жестикулярну мову. У
процесі його застосування як засобу спілкування вона розвивається і
збагачується. Мова жестів є рідною мовою людей з порушенням слуху,
яка має свою граматику і синтаксис. Вона також відрізняється в різних
країнах. Крім мови жестів, існує цифровий алфавіт, дактильний алфавіт
(вираз букв з пальцями). Він використовується при назві власних імен,
або деяких слів, які ще не отримали еквівалентів на мові жестів.
Мова знака полягає в вираженні певного знака для кожної букви
алфавіту за допомогою долонь. Слова відображаються буквою,

відповідно до їх написання. Мова жестів охоплює позиції і рухи рук, а
також інші мови тіла, щоб представити поняття (слово) стандартними
знаками. Всі ознаки жестів діляться на окремі групи. Основою цього
поділу є положення пальців, загальне для багатьох жестів і знаків, які є
основними елементами спілкування. Жести визначаються за
допомогою дактильного (пальцевого) алфавіту і за допомогою
артикуляції.
7.18. Інші методи спілкування
Деякі люди з порушенням слуху використовують мову жестів на
основі фонетичної системи. Для спілкування вони використовують вісім
комбінацій рук і чотири жести навколо обличчя. Для деяких людей
єдиним засобом комунікації є написана мова. Деякі з них не люблять
писати, однак, їхня мова не відповідає стандартам синтаксису. Деякі
люди використовують пристрій з клавіатурою під назвою "Текстовий
телефон", що дозволяє їм спілкуватися з іншими людьми, які мають
однакові пристрої. Інші використовують телефони з підсилювачами
звуку, які збільшують гучність вхідного звуку. Цей телефон може
використовувати будь-хто, оскільки можна регулювати гучність звуку.
Часто єдине, що потрібно зробити, це переконатися, що є всі
необхідні візуальні ознаки, інструкції, які б компенсували потребу в
усних повідомленнях і відповідях.
При спілкуванні з людьми, які мають порушення слуху і не можуть
говорити, необхідно з'ясувати, яку систему жестів або ознак вони
використовують. Кваліфіковані перекладачі знають різні способи
спілкування і можуть допомогти вибрати відповідний.
Порушення слуху не завжди розглядається як інвалідність у тих
видах діяльності, які не обов'язково вимагають хорошого слуху. Цей
факт особливо застосовується при професійному відборі працівників і
під час організації трудової діяльності, що не вимагає добре
розвиненого слухового сприйняття або активного мовлення людини з
порушенням слуху.
Іноді важко зрозуміти мову людей з порушеннями слуху через
помилки вимови і навіть незвичайну інтонацію. Однак для кращого
розуміння потрібно лише деякий час, терпіння і практика.

Особи з порушенням слуху можуть відчувати незручність при
спілкуванні з новими людьми, особливо з нечіткою дикцією. Це також
стосується ситуацій, коли люди з вадами слуху займаються тими
видами діяльності, які вимагають концентрації слуху: відповідати на
телефонні дзвінки, записувати усні тексти, особливо коли не
передбачені відповідні умови для них. Співробітники також повинні
дотримуватися деяких правил під час спілкування з людьми з вадами
слуху, зокрема, завжди звертайте голову до співрозмовника, щоб
зробити його легким для читання на губах; мова повинна бути
зрозумілою, трохи уповільненою, з повторенням, якщо це необхідно, а
також з простими мовними конструкціями.
7.19. Рекомендації для власників пан сіонатів щодо розміщення
людей з порушенням слуху
Звук є одним з регуляторів поведінки та діяльності людини.
Регулювання поведінки, пов'язане з орієнтацією людини в просторі,
характеризується як візуальним сприйняттям інформації про об'єкти,
так і їх локалізацією на основі просторового слуху.
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Віддзеркалення навколишнього середовища за допомогою звуків є
набагато більш повним, ніж просто візуальне його сприйняття.
Відсутність або скорочення слуху, внаслідок вродженої глухоти або
набутого в ранньому дитинстві, позбавляє людину одного з
найважливіших джерел інформації і змінює його пізнавальну діяльність!
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже один
відсоток населення земної кулі є слабочуючих або повністю глухим. А
це означає, що ці люди сприймають навколишній світ зовсім інакше, ніж
більшість населення. Через глухоту ці люди позбавлені можливості
нормально спілкуватися з іншими людьми, ділитися досвідом та своїми
думками.
Одним із способів допомоги людям з порушеннями слуху
ознайомитися з навколишнім світом є залучення до сільського туризму.
Власники пансіонату повинні знати, що глухі люди спілкуються один з
одним, використовуючи мову жестів, звертаючи увагу на рух рук і міміку,
і в той же час вони можуть не помічати, що відбувається навколо. Це
може бути дуже небезпечно, коли вони знаходяться на вулиці,

перетинають дороги тощо. Тому обов'язково надавати цим людям всі
обов'язкові інструкції з правил поведінки на вулицях. Групі людей з
порушеннями слуху під час прогулянки не повинно бути більше 15-17.
Особа, яка має порушення слуху, досить складно сприймати
інформацію протягом 2-3 годин, наприклад, стосовно історичних дат,
подій, спеціальних термінів. Через 10-15 хвилин від початку
ознайомлення з територією гостьового будинку глухі зазвичай
починають запитувати один одного про те, що вони не зрозуміли,
залучаючи інших до їх розмови, внаслідок чого їхня увага втрачена.
Тому при описі особливостей пансіону, пов'язаних з історичними
фактами тощо та іншою відповідною інформацією, власник повинен
використовувати короткі речення, чіткі і лаконічні фрази та описи.
Перед тим, як спілкуватися з групою людей з порушенням слуху,
необхідно підготувати деякі паперові картки і записати на них ключові
слова, історичні імена та іншу інформацію, яку важко запам'ятати, а
також ілюстрації, діаграми, карти. у цьому випадку.
Велика кількість матеріалу дає негативний результат. Але,
можливо, в групі буде кілька людей, які хочуть отримати більш детальну
інформацію про деякі факти і т.д.
Робота з люди з порушенням слуху досить складна. Ви повинні
мати відмінне знання дактильного алфавіту та мови жестів. Власник
пансіонату, який не має необхідних навичок та досвіду, повинен
супроводжуватися перекладачем мови жестів. Якщо в групі є люди, які
втратили лише частину або слух і можуть сприймати словесні мови, ви
можете обійтися без допомоги перекладачів, але забезпечити розмову
більш повільним темпом і збільшити гучність голосу. Якщо карти з
ключовими словами не підготовлені, люди легко відволікаються через
невідомі слова і незрозумілі фрази, а увагу на сприйняття інформації
можна втратити. Часто єдине, що потрібно зробити, це переконатися,
що екскурсійний маршрут надає необхідні візуальні індикації, інструкції,
які компенсують потребу в оповіщеннях і відповідях.
Співрозмовник завжди повинен звернути своє обличчя до групи
учасників-інвалідів, щоб полегшити читання на губах.

Якщо ви хочете допомогти - просто запитайте! Якщо ви думаєте,
що людині з вадами слуху потрібна допомога - надайте свою допомогу,
але тільки після цього вона приймає її.
Перш ніж розпочати розмову з особою, яка має порушення слуху,
переконайтеся, що він / вона чує від вас. Ви можете привернути увагу,
торкаючись рукою або жестом.
Говоріть чітко, використовуючи звичайний спосіб (темп і тон). Не
підвищуйте свій тон і темп мовлення, якщо вас не запитають про це. Не
збільшуйте рух губ. Під час розмови намагайтеся не їсти, не жувати і не
палити, що робить вашу вимову важкою для розуміння. Переконайтеся,
що вони вас розуміють, перш ніж почати говорити про щось інше.
Повторіть стільки разів, скільки потрібно, можливо, вам доведеться
перефразувати речення, оскільки ви можете використовувати слово,
яке важко зрозуміти.
Запобігайте відволіканням. Коли співрозмовник щось пояснює,
спробуйте мінімізувати фоновий шум, щоб запобігти відволіканню.
Будьте зрозумілі у своїх виразах. Використовуйте міміку, жести і мову
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які використовуються для вираження почуттів тощо, можуть бути
неясними для деяких людей, які не чують. Чим більше візуальних знаків
ви використовуєте, тим легше зрозуміє вас інша людина.
Ваше місцезнаходження. Коли ви говорите, поверніть своє
обличчя людям, які мають порушення слуху. Вони не зможуть почути
вас, якщо ви відвернетесь від них. Переконайтеся, що ваше обличчя і
верхня частина тіла добре видно. Тому, як можна ближче, намагайтеся
уникати тіней на обличчі, наприклад, від капелюха або сонцезахисних
окулярів. Не стійте назад до яскравого світла.
Не вимикайте світло! Пам'ятайте, що з великою кількістю
співрозмовників
діяльність,
яка
передбачає
прослуховування
аудіозаписів, вимкнення світла або закриття очей, автоматично
обмежує участь людей з вадами слуху. Намагайтеся не створювати такі
умови.
Звернення до співрозмовника! Майте на увазі, що ви розмовляєте
безпосередньо з людиною, яка має втрату слуху, а не до перекладача.
Зверніться безпосередньо до особи, з якою ви розмовляєте. Нижче

наведено кілька порад щодо спілкування за допомогою інтерпретатора
мови жестів. Якщо вам важко зрозуміти, що говорить людина, або
навпаки - спробуйте повторити сказане. Якщо це не спрацює, спробуйте
використати олівець і папір. Чітке розуміння важливіше, ніж методи його
досягнення. Візуальна допомога, письмові інструкції, малюнки або
засоби масової інформації, крім усної інструкції, мають велике значення
для людей з вадами слуху та сприяють кращому розумінню цих
інструкцій.
При необхідності налаштуйте себе! Якщо комунікація є важливим
компонентом вашої діяльності, необхідні деякі корективи та зміни, щоб
зробити діяльність доступною для людей із вадами слуху. Застосовуйте
візуальні сигнали, що дають інструкції. Деякі коригування включають
використання прапорів або ліхтарів, які є сигналами початку або кінця
діяльності або використовують сигнали рук.
Пристрої для осіб з порушеннями слуху. Труднощі в комунікації
можуть бути зменшені за допомогою слухових апаратів або інших
допоміжних пристроїв, а також шляхом практичних візуальних
демонстрацій з використанням простих слів і пропозицій. Подорож або
знайомство з навколишнім середовищем може зайняти більше часу,
але лише тоді, коли людина з втратою слуху отримає відповідні
навички. Читання губ може бути дуже корисним для розуміння і кращого
спілкування. Власники пансіонату можуть скористатися наведеними
нижче порадами для покращення спілкування.
7.20. Як працювати з інтерпретатором мови жестів?
1. При спілкуванні з особою, яка має порушення слуху, ваше обличчя і
мова завжди повинні бути адресовані цій особі, а не перекладачеві.
2. Завжди звертайтеся безпосередньо до особи. Не використовуйте
вирази типу "Скажіть йому ..." або "Запитайте її ...". Це «виключає»
людину з втратою слуху і заплутує перекладача.
3. Дозвольте перекладачу сидіти або стояти біля людини яка не
може чути. Переконайтеся, що особа з вадами слуху може чітко
бачити як перекладача, так і співрозмовника.

4. Не наказуйте перекладачу перекладати окремі частини сказаного.
Він керується професійним етичним кодексом і повинен перекладати
все, що сказано або показано жестами. Він також повинен
дотримуватися конфіденційності і залишатися об'єктивним.
5. Дайте всі матеріали та документи безпосередньо людині з
порушенням слуху, а не перекладача. Це вказує на те, що вони
призначені на цю особу і показує, що людина, яка чує, вважає за
нормальне мати справу безпосередньо з особою, яка позбавлена
слухання.
6. Пам'ятайте, що перекладач є «каналом зв'язку», тобто він
відповідає за надання еквівалентних послуг обом співрозмовників.
7. Говоріть звичайним чином (темп, голос). Дайте перекладачу
можливість повідомити, коли говорити повільніше або зробити
паузу.
Коли ви даєте інструкції або візуальні роздаткові матеріали,
переконайтеся, що у вас є достатньо часу, щоб проглянути їх до або
після пояснення. Пам'ятайте, що людина з порушенням слуху не може
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одночасно переглядати друкований матеріал і не стежити за
перекладачем.
Переконайтеся, що той, хто не чує, дивиться на вас, коли ви говорите.
Говоріть звичайною манерою (не кричіть!). Рухайте губи таким чином,
щоб зрозуміти тим, хто використовує читання губ для спілкування.
Будьте готові повторити або написати деякі свої слова, якщо це
необхідно.
Люди, які не чують, часто використовують мову жестів, а також
звичайну мову. Це не є необхідним для тих, хто може чути, знає цю
мову, хоча деякі з них охоче вивчають основи мовлення від своїх глухих
колег.
Іноді люди можуть турбуватися, чи вони не зашкодять людині, коли
вони мають справу з людьми з вадами слуху, тому що спілкування на
початку може бути досить важким. Досвід показує, що особа з
порушенням слуху зазвичай виключається в групі. Спілкування стає
легшим, коли інші учасники звикають до неї і керуються правилами
візуального спілкування.

Ви завжди повинні пам'ятати про важливість і необхідність хорошої
акустики та освітлення. Багато користувачів різних слухових апаратів
можуть отримати велику користь від установки допоміжних пристроїв
для цієї мети.
МАТЕРІАЛИ ВІД ТРЕНЕРІВ
Тема: «Особливості організації туристичних
послуг для людей з інвалідністю».
Доповідач: Андрій Мацелюх – директор Львівської асоціації
розвитку туризму.
https://www.rt4all.net/uk/learn-more

7.21. Додаткову корисну інформацію потрібно мати на увазі
Як обслуговувати слухові апарати. Слід пам'ятати про специфіку
служби протезування (слухові апарати). Постійне носіння слухового
апарату може викликати подразнення акустичного каналу, вологість
трубок пристрою, які слід час від часу очищати. Пристрій працює на
батареях, які потрібно замінювати кожні два тижні. Індивідуальний
слуховий апарат може бути різної якості, вартості, і тому
обслуговування повинне бути диференційованим та регулярним. Це
необхідно враховувати при супроводженні осіб під час їх роботи,
організації інших видів діяльності.
Додаткова інформація. Приміщення для розміщення людини має бути
обладнане додатковим роз'ємом для зарядки акумулятора слухового
апарату, хоча останнє покоління цих пристроїв дає можливість заміни
використаної батареї на іншу. Необхідно передбачити доступність
різних зарядних пристроїв для мобільних телефонів, оскільки зазвичай
люди з порушеннями слуху активно спілкуються за допомогою SMSповідомлень. У деяких випадках їх приміщення можуть бути оснащені
електричною лампою, яка реагує на дзвінок в кімнаті і інформує людину
про певну ситуацію. У кімнаті повинні бути стаціонарні (ручка і папір)
для спілкування з тими, хто не говорить мовою жестів.

7.22. Рекомендації щодо надання послуг людям з
інтелектуальною та емоційною інвалідністю.
Міфи про людей з психічними розладами і факти, які їх
заперечують.
Міф № 1: "Люди з психічними розладами ніколи не будуть
нормальними".
Факт: Психічні захворювання часто носять тимчасовий характер.
Наприклад, людина, яка зазвичай врівноважується, може мати якийсь
напад (депресія, паніка тощо), що триває кілька тижнів або місяців, а
потім після належного лікування людина повертається до нормального
життя. Вважати, що ця людина хвора або божевільна після її
відновлення, вона несправедлива і необгрунтована. Багато інших
людей відчувають багато неприємностей. Але в період між атаками
вони можуть відчувати себе досить добре.
Міф № 2: «Якщо людина може впоратися з іншим типом хвороби, то і ті,
хто страждає психічними розладами, також повинні покладатися на
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себе».
Факт: Насправді, більшість людей, які страждають від психічних
розладів, потребують допомоги, щоб повернутися до нормального
життя. Оскільки звичайні фізичні хвороби
супроводжуються
фізіотерапією, аналогічно у випадку психічних розладів необхідна
соціальна реабілітація.
Міф № 3: «Люди з психічними розладами небезпечні».
Факт: Люди, які одужали від психічних захворювань і повернулися до
нормального соціального життя, мають більшу ймовірність того, що
принаймні будуть боязкими і пасивними. Вони рідко становлять
небезпеку для суспільства. Більшість з них ніколи не "збожеволіли"
відразу. Експерти кажуть, що рецидив розвивається поступово, тому
лікарі, друзі, родичі мають достатньо досвіду, щоб розпізнати ранні
симптоми. Тому рецидиви зазвичай визначаються і усуваються до
виникнення ускладнень.

Міф № 4: "Не можна говорити з людиною з психічним розладом".
Факт: Більшість людей, які одужують, є раціональними і розумними,
тому ви, безумовно, можете поговорити з ними. Навіть ті, хто насправді
зараз хворі, у більшості випадків є досить раціональними у багатьох
відношеннях. Вони можуть страждати певними галюцинаціями або діяти
досадно, але в певні моменти вони можуть обговорювати багато речей
з ясним розумом.
Міф №5: "Для людей, які постраждали від психічних захворювань,
важко повернутися до нормального життя, але що ви можете зробити з
цим?"
Факт: те, як ми ставимося до людей, які відновилися, може змінити їхнє
життя. Ефективне лікування, наполеглива робота та хороша мотивація
можуть звести нанівець, якщо цій людині відмовляють у хорошій роботі,
квартирі та інших необхідних речах через помилкові переконання та
стереотипи.
Зосередьтеся на людині. Ставтеся до людей відповідно до ваших
знань. Як і інші люди з обмеженими можливостями, люди з психічними
розладами можна вважати «експертами»; вони знають, що працює в
їхньому випадку, а що ні. Існує тенденція стверджувати, що люди з
психічними захворюваннями не здатні висловлювати свої думки або
приймати власні рішення. Це не так. Юридична допомога. Не ігноруйте
помилкові заяви і намагайтеся зробити їх зрозумілими. Багато людей
мають фальшиве тлумачення деяких питань, але вони щиро вірять, що
їхні погляди цілком правильні. Насправді, правильна інформація може
змінити свою точку зору. Поговоріть і поділіться інформацією про те, що
ви вже дізналися з іншими, і наполягайте на тому, щоб людей з
психічними захворюваннями ставилися належним чином. Допоможіть їм
отримати шанс на краще життя.
Заперечувати неналежне використання таких слів, як "божевільний",
"маніяк" і т.д. Сільський туризм визначається як корисний підхід до
сприяння задоволенню рекреаційних потреб людей з психічними
захворюваннями.
Здоров'я і безпека. Психічний розлад можна вилікувати. При наявності
відповідного догляду та лікування можна очікувати поліпшення стану
здоров'я або навіть повного одужання. Здоров'я та безпека людини з

психічними розладами в рекреаційному середовищі взагалі не є чимось
особливим, все повинно бути забезпечене так як для інших клієнтів.
Тим не менш, ви повинні знати, що деякі люди, які страждають від цього
типу розлади, приймають призначені ліки, які можуть мати побічні
ефекти, такі як підвищена чутливість до перебування на сонці, легкі
поштовхи, неможливість їсти певні продукти і т.д. це потрібно
враховувати при наданні рекреаційних послуг.
7.23. Інклюзивний відпочинок для людей з розумовою
відсталістю
Особи з розумовою відсталістю повинні мати можливість брати участь у
тих самих розважальних заходах, як інші люди. Сьогодні більшість
доступних послуг обмежена певною діяльністю.
Наявність інклюзивної рекреаційної діяльності в громаді
позитивно впливає на всіх громадян кількома способами:
1) люди з інвалідністю мають можливість спілкуватися з іншими людьми
(які не мають інвалідності). Така взаємодія дозволяє їм розвивати
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належні соціальні навички, підвищувати самосвідомість і самооцінку.
Інваліди навчаються використовувати більш широкі можливості для
відпочинку та дозвілля, які роблять інші люди, збільшуючи свою участь
у рекреаційних заходах, таким чином покращуючи свій фізичний стан;
2) інклюзивний відпочинок допомагає суспільству усвідомити, що люди
з інвалідністю можуть брати участь у рекреації на рівних умовах з
іншими, якщо їм надається така можливість;
3) комунікація з іншими людьми в різних сферах і заходах допоможе
людям з інвалідністю розвинути навички та ставлення, які вони повинні
застосовувати в суспільному житті.
Досвід проведення інклюзивних рекреаційних заходів заохочує людей з
інвалідністю до участі в спільних заходах.
Переваги такої участі можуть призвести до:
- отримання позитивного досвіду щодо рекреаційних процедур, які
сприяють фізичному, розумовому, соціальному, духовному та
емоційному росту і розвитку кожної людини;

- розвиток відносин між однолітками та людьми різних поколінь, які
дозволяють кожній людині ділитися симпатією, підтримкою,
товариством, готовністю допомагати один одному;
- розвиток підтримки в громадах, що сприяє змінам у суспільній
свідомості до гідності, самооцінки та соціальної інтеграції.
Існує 4 рівні необхідної підтримки, що залежить від рівня
функціонування особи з розумовою відсталістю:
1) відсутність підтримки - людина може служити самому собі без будьякої допомоги інших, робити все самостійно;
2) мінімальна підтримка - людині потрібна незначна підтримка в таких
сферах, як організація діяльності, транспорт, домашня діяльність,
фізичне здоров'я, працевлаштування та самовизначення;
3) суттєва підтримка - особа потребує регулярної підтримки, охоплюючи
інструкції, підтримку та нагляд у визначеній сфері адаптивних навичок;
4) постійна підтримка - особа потребує постійного догляду протягом 24
годин, що може включати підтримку функціональної життєздатності
організму та відповідних пристроїв.
У попередньому розділі ми обговорювали важливість особистих потреб
людини з інвалідністю. У той же час, можна отримати досвід у батьків,
професіоналів та інших людей, які мають справу з людьми з
інтелектуальною та емоційною інвалідністю.

7.24. Додаткову інформацію потрібно мати на увазі
Зробіть все зрозумілим! Розділіть свої інструкції на прості дії або
основні поняття, щоб людина могла ясно зрозуміти їх. Можливо,
інструкції потрібно буде повторити. Якщо можливо, використовуйте
наочні приклади та демонстраційні матеріали.
Зберігайте повагу! Спілкуйтеся з учасниками на рівних умовах,
незалежно від тяжкості їх інвалідності, ставтеся до них з гідністю і
повагою. Часто здатність людини розуміти мову є більш просунутою,
ніж уміння говорити і висловлювати свою думку. Труднощі в спілкуванні

(мові) не можна вважати доказом того, що людина щось не розуміє.
Якщо ви думаєте, що людині потрібна ваша допомога, просто запитайте
її, але почекайте, поки ваша пропозиція буде прийнята.
Прийміть індивідуальні обмеження! Ви повинні розуміти, що деякі
люди з розумовою відсталістю можуть мати значні обмеження. Не
втрачайте самоконтролю і терпіння, якщо побачите, що вони не можуть
зробити те, що ви вважаєте важливим. Подумайте про інші способи
залучення людини до існуючих обмежень у плановій діяльності.
Дайте право вибору! Дозвольте кожній людині самостійно вибрати
спосіб робити щось. По можливості, ми повинні задовольняти їхні
побажання і приймати їхній вибір, а також допомагати їм приймати
конструктивні рішення.
Забезпечте оцінку! Дайте позитивну думку про успішні досягнення.
Намагайтеся підтримувати і заохочувати у програшних ситуаціях.
Будьте зрозумілими, даючи поради, щоб щось покращити. Не хваліть і
не дайте позитивної оцінки, якщо людина цього не заслуговує.
Попросіть експертів отримати допомогу та підтримку! Батьки,
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супроводжуючі особи, друзі людини з розумовою відсталістю можуть
бути чудовим джерелом інформації про їхні можливості та досягнення
минулого. Деякі люди можуть приймати ліки та використовувати
спеціальне обладнання. Не турбуйтеся про це!
Встановіть чіткі правила поведінки! Обговоріть тип очікуваної
поведінки, яка необхідна для певної ситуації або діяльності. Будьте
раціональними та стійкими, щоб забезпечити дисципліну. Лікуйте
людину з розумовою відсталістю так само, як і інші групи. Люди, які
зацікавлені в роботі з такими людьми, можуть пройти курси поведінки та
когнітивної психології, щоб розширити свої знання в цій галузі.
Піклуйтеся про безпеку! Перш ніж розпочати свою діяльність,
перевірте правила безпеки з усіма учасниками. Людина з розумовою
відсталістю може не знати, які ситуації є небезпечними.
Зберігайте порядок у навколишньому середовищі! Структура
діяльності є досить важливою. Деякі люди можуть мати проблеми з
концентрацією уваги на певному предметі або діяльності протягом
тривалого періоду часу.

Поради щодо надання послуг у сільському, зеленому туризмі.
Можливо, людина з розумовою відсталі потребуватиме додаткового
часу, щоб пристосуватися до незнайомої ситуації і дізнатися про нове
завдання. У такому випадку велике значення має додаткова підтримка
супроводжуючої особи тощо, яка може допомогти допомогти подолати
початкові труднощі та розвинути нові навички та можливості. Ви повинні
дізнатися якомога більше про цю людину, перш ніж надавати необхідну
підтримку під час активного відпочинку.

РОЗДІЛ 8 - ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ ТА
УСТАНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
8.1. НОРМИ І ПРАВИЛА БУДІВНИЦТВА
Усвідомлення інвалідності та недискримінація
Люди з інвалідністю мають такі ж надії і мрії, як і люди без інвалідності.
Вони хочуть отримати доступ до своїх громад та відвідати події зі
своїми друзями та сім'ями. Підраховано, що понад 21 відсоток
американців у віці 15 років і старше і 50 відсотків американців у віці 65
років і старше мають певний тип інвалідності (перепис населення,
2010).
У певний момент свого життя 70% всіх американців матимуть або
тимчасову або постійну інвалідність.
Лише з прийняттям закону про американців з інвалідністю (ADA) в 1990
році люди з інвалідністю зробили значний крок до того, щоб бути
здатними вільно рухатися і функціонувати в суспільстві, як люди без
інвалідності.
ОГЛЯД АМЕРИКАНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗАХИСТУ ПРАВ
ІНВАЛІДІВ (ADA)
ADA - це федеральний закон про громадянські права, який забороняє
дискримінацію людей з обмеженими можливостями у сфері зайнятості,
транспортування, доступу до приватних і державних і місцевих органів
влади та телекомунікацій. Значна частина духу і мови ADA походить від

попереднього недискримінаційного законодавства щодо раси, кольору,
статі, національного походження, віку та релігії.
Визначення інвалідності за ADA
ADA визначає особу з інвалідністю як:
•
Особа, яка має фізичні або психічні порушення, що істотно
обмежує одну або кілька основних життєвих дій. Прикладами основних
життєвих заходів є догляд за собою, виконання ручних завдань, ходьба,
бачення, слух, мовлення, навчання та робота,
• Особа, яка має дані про порушення, навіть якщо в даний час вона не
має інвалідності.
• Особа, яка не має інвалідності, але вважається інвалідом. Прикладом
може бути людина, яка має важкі рубці обличчя.
Види інвалідності
Існують сотні різних видів інвалідності. Хоча одна людина може мати
декілька інвалідів, інша людина може мати одну інвалідність з
симптомами, які коливаються. Деякі інваліди є менш очевидними, такі
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як захворювання серця або легенів, неврологічні захворювання або
артрит, які можуть зменшити фізичну витривалість, зменшити
координацію або викликати біль.
Тимчасові умови, які спричиняють інвалідність на короткий час - такі як
розбиті кістки, хвороба, травма або хірургічне втручання - не
вважаються інвалідністю, як визначено в ADA, якщо вони не будуть
продовжуватися протягом тривалого періоду часу.
Більшість
стандартів
архітектурного
проектування базуються на потребах
людей, визначених однією з чотирьох
загальних категорій:
1. Інваліди з порушеннями
мобільності
a. Інвалідне крісло - деякі люди з
серйозними порушеннями рухливості
змушені використовувати потужні з приводом або з ручним управлінням
інвалідною коляскою або трьох - і чотириколісний візок або скутер для

маневрів через перешкоди навколишнього середовища. Люди, які
використовують інвалідні коляски, стикаються з одними з найбільш
очевидних проблем доступу, включаючи маневрування через вузькі
простори, підйом або спуск по крутих стежках, переміщення по грубих
або нерівних поверхнях, користування туалетом і засобами для
купання, досягнення і побачення предметів, розміщених на звичайних
висотах, або різкі зміни рівня поверхні пересування.

b. Амбулаторно мобільна інвалідність - ця категорія включає в себе
людей, які ходять з трудом або мають інвалідність, яка впливає ходу
або баланс. Люди, які використовують милиці, тростини, ходунки,
брекети або протези, щоб допомогти їм у ходьбі, також входять до цієї
категорії. Діяльність, яка може бути складною для людей з обмеженими
фізичними можливостями, включає ходьбу, сходження або схили, що
тривають протягом тривалого часу, досягаючи і маніпулюючи пальцями.
І люди, які використовують інвалідні крісла і ті, хто використовує інші
типи засобів пересування іноді використовують службові тварина для
допомоги. Наприклад, спеціально підготовлену службову собаку можна
використовувати для вилучення предметів або навіть витягування
колісного крісла.
2. Порушення зору
Ця категорія включає в себе людина з частковим зором або повною
втратою зору. Деякі люди з обмеженими можливостями зору можуть
розрізняти світлі і темні, різко контрастні кольори або великі відбитки,
але можуть не вміти читати дрібний шрифт, обговорювати погано
освітлені приміщення або допускати високий відблиск. Багато людей,
які сліпі зазвичай залежать від інших своїх почуттів, щоб сприймати їх
оточення і спілкуватися з іншими людьми, хоча це зовсім не означає,
що інші їх почуття набагато більш гостро. Багато використовують
тростину або мають тварину-гіда, щоб полегшити переміщення. Деякі
проблеми, з якими стикаються люди з порушеннями зору, можуть
включати орієнтацію, отримання письмової або графічної інформації,
використовуючи елементи управління, які не мають належної мітки, і
уникаючи небезпечних виступаючих предметів, які вони не можуть
виявити.

3. Інваліди слуху
Люди цієї категорії використовують різні методи для компенсації своєї
нездатності почути звук. Особи з частковим слухом можуть залежати
від слухових апаратів або читання губ. Деякі люди, які абсолютно глухі,
також використовують читання мови, але повинні мати можливість чітко
бачити обличчя, що говорить. Інші використовують стандартні засоби
зв'язку, які називаються американською мовою жестів. Люди можуть
вивчати мову жестів, щоб стати кваліфікованими перекладачами. Деякі
люди з вадами слуху можуть використовувати службові тварини, щоб
попередити їх про звуки. Проблеми для людей з порушеннями слуху
включають спілкування з багатьма слухачами і використання
обладнання, яке є виключно слуховим, наприклад, телефонів і
пожежної сигналізації. Відсутність інтерпретаторів мови жестів та
неадекватно підготовлених перекладачів також можуть бути
проблемою.
4. Когнітивні обмеження
Існує багато інших умов відключення, які не видно з зовнішнього
вигляду людини. Вони, як правило, пов'язані з когнітивними і / або
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здатності до навчання і може вплинути на розуміння, спілкування, або 310
поведінку. Люди з цими видами інвалідності можуть мати труднощі
навігації об'єктів, особливо там, де система вивісок є неясною або
складною. Люди, які мають на епілепсію можуть бути чутливі до
навколишнього середовища функцій, таких як освітлення, яке може
активувати припадки.
Прихований стан, що набуває більшої обізнаності, - це стан, відоме як
множинна хімічна чутливість. Люди з цим станом відчувають фізичну
реакцію, яка зазвичай впливає на дихання, коли вони вступають в
контакт з хімічними речовинами або комбінацією хімічних речовин, які
можуть бути присутніми в багатьох будівлях і споживчих продуктах.
Вони можуть включати такі предмети, як пестициди газону та гербіциди,
кімнатні дезодоранти, друкарські фарби і навіть одеколони або
парфуми. Реакції можуть коливатися від легкого до небезпечного для
життя.
Недискримінація вимоги
ADA стверджує, що люди з інвалідністю повинні мати можливість
отримувати або користуватися "тими ж товарами, послугами, засобами,

привілеями, перевагами або приміщеннями", які надаються іншим
членам суспільстваі. Таким чином, існують деякі загальні вимоги для
забезпечення рівних можливостей для людей з інвалідністю. Бізнес,
урядові установи та інші державні та приватні організації та установи,
які охоплюються ADA, називаються "суб'єктами".
Відповідно до ADA, юридичні особи не можуть:
• Дискримінація на основі інвалідності в областях програм, послуг або
діяльності.
• Задавати непотрібні питання про інвалідність людини.
• Забороняти пільги або послуги інвалідам.
• Вводити кваліфікаційні вимоги, що виключають або сегрегують людей
з інвалідністю.
• Вводити додаткові витрати для людей з інвалідністю, щоб покрити
витрати, які необхідні для забезпечення недискримінаційного лікування,
таких як усунення бар'єрів або надання кваліфікованих перекладачів.
Зміна політики та процедур
Організатори заходу, можливо, буде потрібно змінити свою політику і
процедури, щоб переконатися, що вони не допускають дискримінації
щодо осіб з інвалідністю. Наприклад, постачальники продуктів
харчування, можливо, повинні залишити свої кабінки на короткий час,
щоб допомогти людині з інвалідністю в досягненні грошей.
Організатори також, можливо, буде потрібно змінити свою політику
щодо службових тварин. Службова тварина - це собака (або, в деяких
випадках, мініатюрний кінь), яка допомагає особі з інвалідністю
виконувати одну або кілька функцій, пов'язаних з їх інвалідністю. Багато
бізнесових організацій мають політику «без домашніх тварин». Тим не
менш, послуга службової тварини/котра не є домашньою твариною і
повинна бути дозволена в будь-якій частині службового приміщення,
якщо інвалід бажає його відвідати. Персонал оршанізації може задати
лише два питання, що стосуються власника службової тварини: 1) чи це
службова тварина, яка потрібна для людини інваліда; та 2) яке
завдання виконуватиме тренована тварина? Службові тварини повинні

пристосовуватися і перебувати під контролем свого господаря увесь
час.
Ефективна комунікація
Організатори заходу мають надати допоміжні засоби та послуги, якщо
це необхідно для забезпечення ефективної комунікації.
«Ефективна комунікація» означає, що все, що написано або говорять,
повинно бути доступним людині з інвалідністю, так і для людей, які не
мають інвалідності.
Деякі приклади допоміжних засобів і послуг - це матеріали великого
друку, шрифт Брайля, системи допоміжного прослуховування,
кваліфіковані перекладачі мови жестів, телекомунікаційні пристрої для
глухих (технічні засоби для телетайпу), відкриті/закриті субтитри,
рукописні нотатки та аудіокасети .
Пам'ятайте, що людина з інвалідністю є тою найкращою людиною, в
котрої варто запитати, який тип послуги або яка допомога буде
найбільш ефективною для неї.
Доступний дизайн
ADA вимагає, щоб всі будівлі та споруди, які відкриті для громадськості,
були доступними. Це включає в себе тимчасові побудови, які широко
використовуються або мають важливе значення для громадського
використання під час події.
Стандарти не забезпечують прямого вирішення всіх різноманітних
бар'єрів, які можуть виникнути під час тимчасової події, але дають
основні рекомендації для вирішення більшості проблем. Рекомендації
щодо проектування та рішення, представлені в цьому посібнику,
базуються на стандартах ADA 2010 року.

8.2. ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Важливість доступного маршруту
Доступний маршрут має вирішальне значення для успішного
використання середовища. Єдина безперервна доступна пішохідна
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доріжка повинна бути широкою, гладкою, якомога більш рівною і без
понижень або підвищень, без небезпеки або перешкод. Доступні
маршрути можуть включати пандуси, але не сходи (див. Мал. 1).
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Повний огляд місцевості необхідний для того, щоб визначити, чи
зможуть люди з інвалідністю пересуватися по місту, дістатися до
приміщень і брати участь у заходах. Пройдіть по місцевості та визначте
доступні (або найбільш доступні) маршрути. Люди з інвалідністю
повинні мати можливість використовувати той самий маршрут, як і всі
інші, коли це можливо, і не повинні подорожувати значно більшими
відстанями, щоб дістатися до місця призначення.
Підготуйтеся завчасно
Організатори заходу, як правило, мають більш прямий контроль над
доступністю заходів. Якщо потрібно внести зміни до інфраструктури,
для їх технічного виконання може знадобитися деякий час, тому
намагайтеся вирішити ці питання на ранній стадії. Зробіть маркетингові
та рекламні матеріали доступними в різних форматах. Розробляйте та
створюйте тимчасові споруди, такі як намети, сцени та портативні
туалети тощо, постійно маючи на увазі їх доступність для людей з
інвалідністю.
Внесення змін до інфраструктури задля усунення бар'єрів
Існують як фінансові так і правові стимули для власників бізнесу з
метою усунення бар'єрів. Зі зростанням кількості людей з інвалідністю,
особливо серед старшого населення, зростає попит на доступну
інфраструктуру.
Крім того, власники туристичних об'єктів та менеджери повинні
відповідати законодавчим вимогам ADA щодо доступу і повинні вже

вживати заходів для усунення бар'єрів. Всі приватні підприємства, які
служать місцями громадського розміщення (наприклад: готелі, сільські
садиби, ресторани, театри, музеї, аудиторії, конференц-центри, торгові
центри, парки, зоопарки або парки розваг), охоплюються розділом III
ADA і передбачають усунення бар'єрів на початковому етапі
будівництва, коли вони «легко досяжні», і, коли вони можуть бути
здійснені без особливих труднощів або витрат.
Визначення «легко досяжно» залежить від розміру господарюючого
суб'єкта, фінансових ресурсів та існуючих умов. Те, що може бути легко
досягнуте для великої багатонаціональної інвестиційної компанії, може
бути дуже складним, і не легким для громадської організації, яка
проводить ремісничий майстер клас або виступ народного колективу!
Способи усунення перешкод:
Встановіть рампи.
● Зробіть скорочення тротуарів.
● Переставте полиці.
● Переставляйте столи, стільці, торгові автомати, стелажі та іншу
меблі.
● Додайте
тактильно-підняті маркування на кнопки керування
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ліфтами.
● Встановіть миготливі індикатори.
● Зробіть ширшими двері, встановіть зйомні петлі для розширення
дверних прорізів.
● Усуньте турнікет або створіть альтернативний доступний шлях.
● Встановіть доступне обладнання для дверей.
● Встановіть поручні в туалетних кабінках.
● Переставте перегородки туалету, щоб збільшити простір для
маневрування.
● Термоізолюйте туалетні труби під раковинами, щоб уникнути опіків.
● Встановіть підняте сидіння унітаза.
● Встановіть повнометражне дзеркало у ванній.
● Переставте паперовий рушник і диспенсер в ванній кімнаті.
● Створіть місця для паркування інвалідів на автомобілях.
● Встановіть доступний дозувальник для паперових склянок на
існуючому недоступному фонтані.
● Усуньте килимове покриття, що робить важким маневрування
інвалідних колясок (тобто високий ворс, низька щільність
килимового покриття).
Організатори заходу повинні вказати власникам та менеджерам
об'єктів, що такі технічні зміни, необхідні для тимчасової події, і можуть
●

допомогти їм виконати свої загальні зобов'язання з покращення
доступності.
Символи доступності
Рекламні матеріали повинні включати відповідні символи доступності
для позначення різних функцій, допоміжних засобів або послуг (мал. 2).
На малюнку 2 найбільш визнаним символом є символ
М АЛЮНОК 2

особи, що сидить у інвалідному візку. Проте, його слід
використовувати належним чином для позначення
просторів або елементів, які призначені для доступу до
осіб з обмеженими можливостями мобільності. Інші
символи доступності, такі як Міжнародний символ
доступу для втрати слуху, які вказують на наявність допоміжних
пристроїв для прослуховування, або Символ для інтерпретації мови
жестів, можуть бути включені відповідно до брошур, роздаткових
матеріалів та рекламних матеріалів.

Спорядження рамп
Для подолання перешкод уздовж вулиць і парковок використовуються
бордюрні рампи або «порізи». Борті рампи, виготовляються згідно
специфікацій та стандартів, повинні мати схили не крутіше, ніж 1 до 12
(1 см. підйому на кожні 12 см. довжини).
Численні виробники виготовляють портативні пандуси. Деякі з них
спеціально розроблені для подолання бордюрів і підходять для
тимчасового використання. Рампа повинна бути надійно закріплена,
щоб вона не рухалася і не зміщувалася під час використання (мал. 3).
Тимчасові дерев’яні рампи, також можуть бути виготовлені за
необхідністю (рис. 4).
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Тротуари
Пішохідні прогулянки можуть мати декілька змін поверхні матеріалу по
їх довжині, наприклад, асфальту до бетону або
бетону до цегли. Це може спричинити небезпеку
спіткнутися або перешкоду для когось, хто
використовує інвалідне крісло. Вивітрювання і
коріння дерев можуть призвести до тріщин або
розлому зовнішніх поверхонь, утворюючи
невеликі небезпечні ями. Всі різкі вертикальні
зміни, що перевищують 1 см., повинні бути
відремонтовані або, якщо необхідно, встановлені невеликі скоси для
створення поступових переходів (див. малюнок).
Барикади
Барикади часто використовуються для створення тимчасового доступу
в районах, зазвичай зарезервованих для транспортних засобів.
Барикади можуть бути використані для тимчасового визначення
простору маневрування для людей, які використовують інвалідні
коляски, або для захисту місця розташування переносних рамп. 316
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Дорожні конуси та бочки, козирки або навіть шлакоблоки та дерев'яні
дошки також могли бути використані, за умови, що барикада виглядає
навмисною, достатньо важкою і щоб залишатися стабільною під час
поганої погоди та протистояти вандалізму. Принаймні, 90 см. отвір в
барикаді має залишатися видимим, щоб люди, які використовують
інвалідні крісла, могли вільно проходити через нього, але транспортні
засоби не зможуть.
Паркінг
Для безпечного використання паркувальних місць людям з інвалідними
кріслами або іншими засобами, що потребують мобільності, потрібно
більше місця, ніж у типових недоступних місцях для паркування. Кожне
доступне місце для паркування має бути обладнане проходом для
вільного доступу, щоб забезпечити достатній простір для відкриття
дверей автомобіля та вантажних підйомників, а також для маневру
користувачів. Щоб заощадити на просторі, два місця для паркування
можуть мати один прохід для доступу (мал. 5).
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Доступні фургони
Щоб забезпечити достатній простір для розгортання підйомника,
вантажо доступні простори повинні бути не менше 335 см. у ширину.
Для подій, які обслуговують події із залученням великої кількості людей,
кількість доступних просторів може збільшитися за межі мінімального,
якщо подія спрямована на населення, що складається з великої
кількості людей з інвалідністю, і також для людей старшого покоління.
Розташування
Загальні положення: Доступні місця для паркування повинні бути
рівними і прилягати до доступного маршруту до входів. Доступні місця
для стоянки повинні бути розміщені якомога ближче до доступного
входу, що обслуговується парковкою, щоб звести до мінімуму
необхідність, щоб людина з інвалідністю подорожувала на великі
відстані, щоб просто прибути до входу.
В ідеалі, всі стоянки повинні мати доступні простори. Однак, якщо одне
парко місце ближче до входу в будівлю, краще всього знайти всі
доступні простори на цій ділянці. Криті стоянки або місця
розвантаження повинні бути доступні для людей з інвалідністю, які
часто займають більше часу, щоб потрапити в транспортні засоби та
вийти з них.
Гаражі для паркування: Гаражі можуть бути проблематичними,
оскільки вертикальний зазор на вході може бути занадто низьким для
розміщення особистих фургонів, обладнаних піднятими дахами,
функцією на багатьох доступних фургонах. Як зазначено в Стандартах,
вертикальний просвіт для місць для паркування, доступних для
фургонів, і автомобільний маршрут до них становить мінімум 249 см.

Деякі особистого користування, фургони вимагають ще більший зазор,
таким чином, вертикальний розмір більше, ніж 250 см. рекомендується
(малюнок 6).

М АЛЮНОК 6

Місця, доступні для фургонів, можуть надаватися в альтернативних
місцях поза гаражем, але якомога ближче до доступного входу і без
додаткових незручностей для водія / пасажира з інвалідністю.
Паркування поза майданчиком:
Якщо значна частина або вся парковка розташована в районах, що не
примикають до місця проведення заходу, необхідно забезпечити
доступні маршрути до та з доступних місць для паркування в цих
районах. Якщо доступний маршрут включає прогулянки, вулиці або
місця для паркування, які не знаходяться під контролем організатора
заходу, може знадобитися попередня домовленість для забезпечення
доступності доступних просторів і маршрутів до них.
Багато з тимчасових рішень для паркування та доріжок, представлених
у цій главі, також можуть використовуватися на ділянках поза місцем
проживання. Одним з найбільш критичних питань є використання
бордюрів для перетину вулиць і автостоянок. Можливо, можна
запросити встановлення рампи для бордюру або використовувати в
разі потреби стратегічно розташовані портативні пандуси.
За таких обставин краще за все створити доступну, тимчасову стоянку
на місці та вказати її доступність як на автомобільних вказівних знаках,
так і на рекламних матеріалах.
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Можливо також можна використовувати доступні мікроавтобуси або
автобуси для перевезення людей з віддалених стоянок. Це може бути
велике залучення ресурсів для події, якщо використання маршруток ще
не заплановано на користь інших учасників заходу. Проте, якщо
планується трансфер, трансфер повинен бути доступним, а доступні
місця для паркування повинні бути доступні у достатній кількості, які
обслуговує трансфер.
Ознакування паркування
Кожне доступне місце для паркування має бути чітко позначене
вертикальним знаком, який відображає символ доступності. Більш
широкі простори для фургонів повинні бути позначені як "доступні для
автобусів".
Знаки доступної парковки повинні розташовуватися в стратегічних
місцях уздовж майданчика, якщо ці приміщення не розташовані в межах
загальних стоянок. Може бути необхідним призначити доступну
парковку вздовж вулиці, коли автостоянки є важкодоступними, або
гаражі мають низькі вертикальні зазори.
Оновлення застарілих доступних паркувальних приміщень
Доступні місця для паркування, які були побудовані до проходження
ADA, можуть не відповідати чинним стандартам. Найбільш поширеними
проблемами є недостатня кількість, вузькі проходи доступу і простори,
які не вистачає або мають неправильно спроектовані рампи.
Ці проблеми необхідно максимально виправити, щоб відповідати
стандартам. Якщо перманентні зміни неможливі або не можуть бути
здійснені вчасно для проведення події, необхідно прийняти тимчасові
рішення.
Під'їзні переходи: Багато проходів доступу є занадто вузькими, тобто
шириною менше 152 см. Щоб вирішити цю проблему, ви можете
заблокувати весь прилеглий паркувальний простір і додати цей простір
до проходу доступу, збільшивши, таким чином, площу, доступну для
маневрування інвалідним кріслом або рухомою допомогою. Це також є
хорошим способом для забезпечення додаткового простору навколо
існуючого тротуару.
Бортові пандуси: Багато існуючих пандусів мають схили, які є надто
крутими, мають занадто велику поверхневу основу або поперечний
нахил, і не мають достатньо місця для особи, яка використовує
інвалідне крісло, щоб виїхати з рампи на рівну територію. Ці умови

небезпечні і можуть призвести до того, що багато тих хто використовує
ручні інвалідні коляски, нахиляються і падають.
Кілька рішень щодо вирішення проблеми узбіччя пандусів включають:
● Установлення тимчасової рампи в іншому місці, навіть якщо це
необхідно, щоб створити новий прохід доступу. Найпростішим
способом є призначення цілої парковки для цієї мети, оскільки не
потрібно звільнення додаткової території.
● Встановлення захисту країв там, де їх немає (мал. 7).

М АЛЮНОК 7

Деякі люди в ручних інвалідних колясках, силових інвалідних колясках
або скутерах можуть використовувати більш круті рампи (короткочасні
320
рампи), якщо нахил рампи знаходиться між 1: 8 і 1:10 для 320
максимального підйому 7 см. або від 1: 10 і 1:12 для максимального
підйому 15 см. Проте довші пандуси небезпечні, якщо вони мають
нахил більше 1:12.
Особливо небезпечними є падіння з пандуса, які не мають бічних стінок.
Будь-хто може випадково виїхати з краю рампи і вивихнути щиколотку
через різку зміну рівня. Ця умова є особливо небезпечною для людей,
які використовують інвалідні коляски, які можуть бути випасти з колясок
на тротуар.
Шпали, квіткові горщики, блоки, і подібні великі об'єкти встановлені
вздовж краю тротуару є перешкодами і створюють фізичний бар'єр. Такі
об'єкти повинні виступати не менше 5-10см. над поверхнею дорожнього
покриття. Найкращим способом запобігання фактичному падінню є
надійне прикріплення постійного елемента.
Створення тимчасово доступних паркувальних місць
У разі необхідності тимчасові доступні парко місця можуть бути створені
на постійно прокладених грунтових ділянках або полях.
Існуючі парковки: Виберіть місця, які знаходяться на одному рівні,
близькі до доступного входу і є поблизу існуючих бордюрних пандусів.

Позначте або заблокуйте існуюче місце для паркування конусами,
барикадами або стрічкою для маркування дорожнього покриття, щоб
створити новий прохід для доступу і використовувати символ
доступності для позначення доступних просторів. Якщо немає наявних
пандусів для бордюрів, а нові місця для паркування обмежені на
тротуарі, встановіть портативний пандус для бордюру у прохід
тимчасового доступу, щоб отримати доступ до рівня тротуару (мал. 8).
М АЛЮНОК 8

Тимчасові парковки: трав'яні поля або грунтові ділянки, що
використовуються як тимчасові парковки, зазвичай не мають помічених
місць. Швидше за все, учасників будуть спрямовувати на доступне
місце для паркування. Загалом, для людей з інвалідністю необхідно
створити та утримувати доступні простори.
Доступні місця для стоянки повинні бути розташовані там, де поверхня
міцна і стійка. Бруд повинен бути твердим і компактним, а також
трав'янистими ділянками, підстриженими до рівня землі. В'язкі піщані,
гравійні та зарослі трав'яні ділянки занадто важкі для пересування для
більшості людей, які користуються інвалідними колясками або тих, кому
важко ходити. Поверхні, стають слизькими або каламутними, коли ними
не користуються. Якщо можна знайти асфальтовану ділянку з
доступним маршрутом, облаштуйте там доступну автостоянку.
Як і всі доступні парковки, ті, що призначені на тимчасових ділянках,
повинні бути рівними і поблизу доступних входів. Простір повинен бути
викладений у відповідності зі Стандартами та ідентифікований
символом доступності. Використовуйте огорожі для контролю людських
потоків, конуси та / або подібні барикади, щоб означити доступні місця
для паркування. Позначте кожен такий простір знаком, який відображає
символ доступності. Створіть доступний маршрут: від проходу для авто
паркування - до входу в приміщення.

Можливо, вам доведеться помістити пластик або гумове покриття на
нестійкі природні поверхні, щоб зробити їх судноплавними на короткі
відстані.
Люди, що користуються інвалідними колясками, не повинні їздити поза
запаркованими автомобілями або перетинати транспортні смуги. Якщо
це неминуче, слід чітко визначити пішохідний маршрут (особливо там,
де маршрут перетинає смуги руху), під'їзні проходи та місця для
паркування. Методи та матеріали, що використовуються, включають
крейду або аерозольну фарбу, канати та стійки, огорожі для контролю
людських потоків та барикади у ключових точках.
ОБ’ЇЗДИ
Вимоги до простору для інвалідних колясок
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М АЛЮНОК 10

МА ЛЮНОК 11

Доступний маршрут
Особам, які використовують інвалідні коляски або допоміжні засоби для
прогулянок, або які мають труднощі при ходьбі, потрібний доступний
маршрут подорожі по всьому місцю проведення заходу. Успішний
доступний маршрут з'єднує пункти прибуття на місця паркування з усіма
екстер'єрами та заходами екстер'єру та інтер'єру, у тому числі
громадськими
зручностями,
такими
як
туалетні
кімнати,
водоохолоджувачі та телефони (рис. 9-12).
Цей єдиний безперервний шлях повинен:
● Бути гладкими, але не слизьким;
● Бути максимально рівним і максимально широким без небезпек або
перешкод;
● Без використання сходів.

М АЛЮНОК 12

Наскільки це можливо, доступний маршрут повинен проходити тією ж
дорогою, котрою ходять інші учасники. Модифікації для створення
доступних маршрутів можуть бути тимчасовими або постійними, якщо
дозволяють ресурси. Як тільки маршрут буде визначений, він повинен
бути ідентифікований знаками, якщо він відхиляється від шляхів, що
використовуються широкою громадськістю.
Входи
Після прибуття на громадський захід учасники з інвалідністю повинні
мати можливість дістатися до в'їзних воріт і вхідних будівель. Доступний
маршрут до цих пунктів входу повинен бути вільний від сходів, якщо не
передбачено рампу або ліфт. В ідеалі, люди з інвалідністю повинні
використовувати той самий вхід, що й інші відвідувачі; для досягнення
цього можуть знадобитися зміни. Недоступний вхід може бути
доступним шляхом встановлення портативного пандуса або ліфта (мал.
13).
М АЛЮНОК 13

Якщо необхідно, слід вибрати альтернативний вхід, який можна легко
змінити. Використовуйте знаки, що відображають Міжнародний символ
доступності, щоб направити відвідувачів до доступних входів.

Є принаймні три умови вхідних дверей і воріт, пристосовані для входів у
будівлі, які можуть потребувати уваги:
1. Обертові вхідні двері. Стандарти ADA забороняють, щоби
обертові двері бути частиною доступного маршруту. Найчастіше
є одні або декілька відкривних дверей розміщених поруч з
обертовими дверима, вони як правило, призначені як аварійні
або службові входи (рис. 14). Ці допоміжні двері можуть
використовуватися як доступні вхідні місця під час тимчасової
події, якщо двері залишаються розблокованими і, якщо не
встановлено дверних замків або двері закриваються занадто
важко, їх потрібно підперти або залучити персонал для
відкривання.
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2. Вхідні двері вестибюля не доступні. Подвійні двері, де є
обмежені місця для маневру, можуть захопити людей, що
використовують інвалідні коляски. Простір між другими дверима
у відкритому положенні та першими дверима має бути не менше
122 см. Якщо це не так, внутрішня або друга двері можуть бути
демонтовані або відкриті для події (мал. 15).

МАЛЮНОК
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3.
Турнікети
не
доступні.
Необхідно
забезпечити
альтернативний доступний маршрут і, якщо можливо, розмістити його

біля входу, який використовують інші учасники. Охоронці або інший
персонал повинні бути готові дозволити людям з інвалідністю
проходити через допоміжні або службові двері, коли це необхідно (мал.
16).

М АЛЮНОК 16

Наземні та підлогові поверхні
Пересування по м'яких поверхнях, таких як глибокий ковролін, пісок або
гравій, важко або неможливо для більшості ручних візків. Люди, які
користуються силовими інвалідними кріслами або скутерами, також
можуть мати труднощі на цих поверхнях, оскільки для пересування по
них потрібно застосовувати додаткову силу. Це може швидко розрядити
електричні батареї і може залишити людину на місці.
Нерегулярні поверхні, такі як бруківка та подібні нерівні цегляні або
бетонні бруківки, незручні, оскільки вони можуть призвести до
перекидання та нахилу колясок. Нестабільні та нерівні поверхні також
можуть бути проблемою для людей, які ходять за допомогою милиць
або тростини, що часто призводить до втрати рівноваги або падінь.
Природні поверхні
Щебінь або ґрунт, якщо він компактний, стабільний і вільний від уламків,
часто є придатною поверхнею, на якій можна проводити тимчасові
події. Якщо поверхня є травою, вона теж може бути доступною, якщо
ґрунт не є м'яким і трава є низькорослою. Висока трава часто слизька і
по ній важко пересуватися в інвалідному візку.
Погода впливає на зручність використання зовнішніх поверхонь.
Трав'яні ігрові поля, прийнятні в сухих умовах, можуть стати слизькими і
брудними після дощу. Для деяких видів діяльності, краще проводити
публічні заходи в приміщенні.
Синтетичне покриття може забезпечити тимчасову компактну і стійку
поверхню над піском, гравієм або вологими зонами. Низькопрофільні

гумові килимки, що не ковзають, можуть застосовуватися на коротких
відстанях, якщо їх краї закріплені або скошені.
Переплетені гумові плитки - це, мабуть, найкращий спосіб забезпечення
доступного маршруту через нестабільні поверхні землі, особливо якщо
повинні бути подолані великі відстані. Перфоровані пластикові килимки
є ще одним хорошим варіантом, оскільки вони не знищують траву, яку
вони покривають.
Ґрати й решітки
Грати або решітка, розташовані на доступному маршруті, не повинні
мати жодних отворів ширше, ніж 1,2 см. у напрямку руху пішоходів (мал.
17). Більші отвори можуть уловлювати кінчики милиць або тростини та
колісних крісел, що змушує людину вийти з інвалідного візка.
Небезпечні решітки можуть бути закриті або перекриті, або доступний
маршрут має бути пере направлено.

326
326

М АЛЮНОК 17

Килим
М'який килим - це поширена проблема у багатьох будівлях. Глибокі,
густо оббиті або вільно ткані килими є найбільш важкими для
пересування. Там, де очікується велика кількість учасників з
інвалідністю, та / або коли відстань у подорожах по м'якому килиму
довга, спробуйте перенаправити шлях для всіх учасників заходу або,
менш бажаною альтернативою, перенаправити доступний маршрут.
Доступний маршрут повинен максимально збігатися з маршрутом, що
використовується іншими учасниками заходу. Рулонні поверхневі
матеріали можуть бути нанесені на існуючий килим, за умови, якщо
отримана поверхня буде міцною, не губчастою або важкою для проїзду
колісного крісла або проходу через неї.

Знищені краї килимів є небезпечними і можуть уловлювати колеса
колісних крісел і скутерів і повинні бути закріплені або приклеєні вниз.
Подерті килими і мати повинні бути закріплені або видалені.
Малі різкі вертикальні зміни
Малі, різкі зміни вертикального рівня часто відбуваються там, де
змінюються поверхневі матеріали, наприклад, від асфальту до бетону
або цегли до дерева. Ця умова також може призвести до того, що
поверхні стануть застібками або тріщинами від зносу або погоди. Плавні
переходи завжди найкращі, тому що вони також усувають небезпеку
відключення. Проте люди, що використовують інвалідні коляски та
скутери, можуть домовлятися про вертикальні зміни до 0,6 см.
Малі різкі вертикальні зміни слід відремонтувати або встановити
невеликі скоси, щоб створити поступові переходи. Зміни в діапазоні від
0,6 см. до 1,3 см. можуть бути перенесені з нахилом, нахиленим до
вершини, як 1: 2. Невеликі зміни, що перевищують 1,3 см., повинні бути
нахиленими в 1:20 (або у випадку пандуса, 1:12) (мал. 18).
М АЛЮНОК 18

Скоси можуть бути створені з дерева або іншого матеріалу, що
стругається в клиновій формі. Для тротуарів та інших бетонних
поверхонь можна нанести додатковий бетон на тріщини і нерівні
ділянки, щоб згладити й вирівняти поверхню. Якщо вертикальний рівень
достатньо високий, може знадобитися використання пандуса, ліфта або
ескалатора.
Зміни в наземних і підлогових рівнях
Зміна рівня є однією з найбільших перешкод для подорожей по місту та
входу або переміщення в межах будівлі. Якщо область має недосяжну
зміну рівня, можливо, можна перенаправити доступний маршрут і

використовувати інші шляхи та технічні рішення, які працюють або
можуть бути легко змінені. Якщо альтернативний маршрут неможливий
або вимагає від людини з інвалідністю подорожувати на надмірно
велику відстань, зміни рівня можуть бути подолані шляхом
встановлення пандусів або платформних ліфтів або використання
існуючих ескалаторів.
Існуючі об'єкти, пандуси та ліфти можуть не відповідати вимогам
стандартів ADA і повинні оцінюватися на предмет відповідності та
безпеки.
Тимчасові пандуси і підйомники
Тимчасовий пандус може бути хорошим рішенням, якщо сходи мають
загальний підйом не більше 76 см. (Пандус, призначений для того, щоб
особа в інвалідному візку могла безпечно піднятися на 76 см. зміну
рівня, повинен бути довжиною не менше 914 см.). Для подолання
більшої зміни рівня потрібно довший пандус, ніж це було б необхідно
для тимчасової ситуації.

Тимчасові пандуси призначені для використання широкої громадськості
повинні відповідати технічним вимогам ADA
МАЛЮНОК 19
стандартів
для
пандусів.
Існують
деяка
поблажливість в ступені нахилу пандуса (з
підйомами 15 см. або менше) в існуючих будинках
і спорудах, де простір вкрай обмежено. Пандуси
на підмостки для виконавця або ведучого можуть
бути розроблені відповідно до потреб конкретного
індивіда.
Якщо
ці
пандуси,
тимчасового
використання, є крутими, їх слід контролювати під
час усього використання, і вчасна допомога
завжди повинна бути запезпечена.
Ключові специфікації для пандусів, що
відповідають стандартам ADA (мал. 19):
● Мінімальна ширина 92 см. між поручнями;
● Максимальний нахил 1:12 (3 см. піднімається на кожні 30 см. пробігу);
● Не більше 76 см. піднімається під час руху перед посадкою або
рівною платформою для відпочинку;
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● Нахили в існуючих об'єктах з екстремальним обмеженням простору
обмежені між 1:10 і 1:12 для максимального підйому 15 см. і між 1: 8 і
1:10 для максимального підйому 8 см.
Виготовлені портативні пандуси повинні бути обладнані всіма
необхідними властивостями пандуса, що відповідає ADA, тобто
відповідної ширини, нахилу, довжини пробігу, захисту країв, поручнів,
які легко утримуються, і з неслизьких поверхонь. Тимчасові пандуси
можуть бути виготовлені з фанери та пиломатеріалів. У разі
довготривалого впливу зовнішніх умов або якщо передбачається
повторне використання, ці пандуси повинні бути виготовлені з
обробленої деревини або захищені від погодних умов. Примітка:
пандуси з підйомом на 6 см. або менше не повинні мати поручні, але
повинні мати бордюри або іншу форму захисту країв, щоб запобігти
користуванню в інвалідному візку від з'їзду з боків. Портативні пандуси
не повинні рухатися, змінюватися, зміщуватися або коливатися під час
використання. Вони повинні бути надійно прикріплені або спроектовані
таким чином, щоб у будь-який час залишатися нерухомими.
Тимчасові підйомники платформ
Підйомники на платформі можуть бути рішенням для сходів з підйомом
вище, ніж 80 см., але не на рівні основної підлоги. Вони також можуть
перевозити людей, коли зміна рівня менше 80 см., але недостатньо
місця для встановлення пандуса. У деяких населених пунктах можна
орендувати портативні підйомники в дилерів медичного обладнання,
громадських центрів або компаній з виготовлення ліфтів.
Двері
Двері повинні бути достатньо широкими, щоб людина, що використовує
інвалідне крісло, могла пройти і легко відкриватися та закриватися.
Двері повинні мати 81 см. прозорого отвору для людей, які
використовують інвалідні коляски, щоб пройти без затискання. Це
зазвичай означає, що самі двері повинні бути ширшими 86 см., але
краще 92 см. Двері з одностороннім відкриттям на 81 см. насправді є
вужчими, і багато людей з інвалідністю не можуть їх використовувати.
Існує умова, що двері у відкритому положенні повинні мати достатньо
місця з обох боків для особи, що використовує інвалідний візок, щоб
можна було вирівнятися з отвором перед тим, як пройти.
Є кілька простих способів збільшити відкриття дверей майже на 5 см.
Якщо дозволені вимоги щодо конфіденційності, безпеки та
кондиціонування повітря / опалення, можна повністю зняти все дверне

полотно, щоб отримати достатню ширину відкритого отвору. Існуючі
стандартні дверні петлі можуть бути замінені на гойдалки, які
дозволяють дверному полотну повністю вийти за раму дверей.
Сила відкривання дверей
Внутрішні двері ніколи не повинні вимагати більше, ніж 2,27 кг. сили,
щоб їх відкрити. Для зовнішніх дверей 3,6 кг. Двері, що вимагають для
відкривання надмірних зусиль, можуть бути відкритими постійно.
Подумайте. Чи для конкретних дверей можливе цілковите усунення або
зменшення зусиль відкривання. Можливо, потрібна заміна дверної
ручки на доступний важіль або встановлення петлі. В іншому випадку,
краще підперти двері і залишити їх відкритими.
Двері для туалетних кімнат і вестибюля
Двері повинні забезпечувати 81 см. прозорий отвір для проходу людей,
які використовують інвалідні коляски та інші засоби для мобільності.
Якщо туалетні кімнати мають екрани конфіденційності або прихожих,
такі двері можуть залишатися відкритими за умови збереження
конфіденційнісності відвідувача. Такі, двері можливо підперти і
залишити відкритими, якщо технічно складно повністю їх зняти.
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Якщо
залишити двері
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звичайно це
порушить 330
конфіденційність. Однак можливе встановлення за межами туалетного
приміщення
тимчасового
екрану
конфіденційності
(наприклад
стандартні виставкові штори).

Туалетна кімната - корисна площа
Туалетні кімнати повинні мати 152,4 см. діаметром вільної підлоги, щоб
людина в інвалідному візку могла розвернутися або 91,4 см. широку Tподібну вільну підлогу, щоб забезпечити поворот на три точки.
Іноді достатньо простого усунення або переміщення окремо
розташованих об'єктів, таких як сміттєві баки, може допомогти звільнити
приміщення. Як правило, модифікації, що збільшують область
маневрування, повинні бути постійного типу, тобто видалити або
переставити кімнатні перегородки тощо. Може виникнути необхідність
подивитися на інші туалетні приміщення на конкретному об'єкті або в
прилеглих будівлях і скеровувати туди людей, якщо це необхідно.
Туалетні кабінки
Багатомісні туалетні кімнати повинні мати принаймні одну доступну
кабінку, як це вимагається при новому будівництві (мал. 20). Простір

навколо унітазу повинен бути мінімальним, 152,5 см., що вимірюється
перпендикулярно від бічної стінки і мінімально 142,0 см., виміряних
перпендикулярно від задньої стінки.
М АЛЮНОК 20

Що робити, якщо в туалетній кімнаті не існує кабінки, доступної для
інвалідного візка, і не існує практичного способу тимчасового
пристосування. В такому разі, повинна бути створена широка кабінка
шляхом об'єднання двох звичайних кабінок ті зняття одного туалетного
унітазу. Це вимагає технічних змін, таких як установка нових
перегородок та поручнів і ремонту або заміни підлоги і / або настінних
покриттів.
В окремих випадках, може бути важко забезпечити стандартну доступну
туалетну кабінку. Для цього є модифікації, які можуть бути прийняті
більш легко і значно покращити існуючі вузькі звичайні кабінки. Це може
бути зроблено в рамках деяких зусиль із «зняття бар'єрів». Це
дозволено лише для суб'єктів, що належать до розділу III (приватні
підприємства та неприбуткові організації з надання послуг), оскільки
для них це не є «легко досяжним» проектом, для задоволення вимог
стандартів ADA.
Рекомендовані кроки для поліпшення зручності використання вузької
туалетної кабінки:
● Виберіть кабінку навпроти стіни, бажано в кінці кімнати або ряду.
● Встановіть 107 см. мінімальні довжини на кожній стороні кабінки. Всі
стінки повинні бути добре закріплені для витримування навантаження
113 кг. у всіх напрямках. Це постійне технічне пристосування, яке
повинно бути прийняте власником будівлі.
● Зніміть існуючі вузькі двері та дверну панель збоку.
● Встановіть накладні трубки і завісу.

Тільки невелика кількість людей в інвалідних візках може реально
використовувати такі модифіковані кабінки. Люди, які ходять за
допомогою милиць або тростини, вважають цю вузьку кабінку дуже
корисною, оскільки тісні паралельні бруси придатні для підтримки, коли
сідаєте і піднімаєтеся. Справді, в туалетних кімнатах з шістьма або
більше кабінками, побудованих із здійсненням ADA, установка широкої
кабінки на 1097,0 см. потрібна, як на додаток до стандартно доступної
кабінки.
Туалети, дзеркала і диспенсери
Туалети повинні мати 67 см. зазор між нижньою кромкою фартуха і
підлогою. Змішувачі повинні мати важелі і ручки типу палички, які
можуть працювати без захоплення або скручування.
Дзеркала, розташовані над туалетами або стільницями, повинні бути
встановлені з нижньою кромкою відбивної поверхні на 102 см.
максимум над поверхнею підлоги або землі. Дзеркала, не розташовані
над туалетами або стільницями, повинні бути встановлені з нижньою
кромкою відбивної поверхні максимум 89 см. над поверхнею підлоги
або землі.
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В залежності від напрямку досяжності, рушники і дозатори мила не 332
повинні перевищувати 122 см., якщо вони не розташовані на лічильнику
або приладі, де вони обмежені до 112 см. над підлогою. Коли існуючі
умови відрізняються від цих параметрів, можна зробити кілька простих
кроків, щоб зробити існуючі прилади більш зручними для використання.

Настільні фартухи, виготовлені з таких матеріалів, як синтетичний
мармур, можна вирізати, щоб забезпечити необхідні зазори для колін.
Відкриті труби гарячої води та водостічні труби під туалетами повинні
бути ізольовані для запобігання опікам на ногах людей, які
використовують інвалідні коляски. Це потрібно для доступного туалету.
Якщо диспенсери для рушників і дзеркала занадто високі, то, як
правило, дешевше і швидше монтувати новий дозатор рушників поруч і
встановлювати дзеркало на іншу стіну, ніж пересунути існуючі.
Повнометражне дзеркало добре для всіх.
Деякі рушники можна розмістити на полиці або на столі в межах
досяжності сидячих або невисоких людей. Якщо дозатор мила занадто
високо, зробіть доступним просте мило або пляшки з насосом.
Необхідно розташовувати окремі стійки для сміття, щоб вони не
заважали маневруванню коляскою.

Багато людей, які використовують інвалідні коляски, з великими
зусиллями можуть використовувати туалет, який не має стандартного
69 см. мінімального зазору під фартухом. З цієї причини, дотепер
доцільно проводити наведені вище технічні зміни і для тимчасових
заходів, навіть якщо це неможливо забезпечити.
Туалетні кімнати для одного користувача
Незважаючи на те, що було здійснено технічні модифікації, необхідні
для тимчасової події, тимчасово доступний одноосібний або унісекс
унітаз є відмінним довгостроковим і економічно-ефективним способом
забезпечення доступних туалетів. Великі ділянки з декількома
будівлями можуть мати централізовано розташований доступний
туалет. Є фабрично виготовлені одноосібні та малі громадські туалетні
кімнати, в яких вже технічно виконані вимоги з доступності.

Портативні унітази
Якщо портативні туалети надаються для використання учасниками
заходу, мінімум п'ять відсотків всіх одиниць, але не менше, ніж один
туалет, повинні бути доступними. Якщо кабінки переносних туалетів
забезпечуються в різних місцях навколо місця проведення заходу, п'ять
відсотків одиниць у кожному заході повинні бути доступними. Вони
повинні бути обладнані всіма доступними елементами необхідних
стандартів, такими як: маневрування простору, поручні, туалетний папір
розпилювачі тощо, все має бути в межах досяжності. Міжнародний
символ доступності повинен бути розміщений на всіх портативних
туалетах.
Виготовляються портативні унітази, відповідно усім вимогам стандартів.
Проте деякі портативні туалетні кабінки, які пропонуються як доступні,
не містять достатнього внутрішнього приміщення.
Деякі також використовують пандус, яка схиляється прямо до вхідних
дверей, що ускладнює або неможливо для людей в інвалідних візках
піднятися пандусом і одночасно відкрити двері кабінки. Хоча ці засоби
корисні для деяких людей, вони все ще не доступні для багатьох інших.
Доступні портативні унітази повинні бути розташовані на рівній ділянці,
яка з'єднується з доступним маршрутом, і має достатній простір біля
вхідних дверей, щоб люди в інвалідних колясках маневрували в

положення, щоб відкрити двері і увійти. На крутих схилах або ділянках
потрібно облаштувати тимчасову рівну поверхню.
Поріг дверей повинен бути доступним. Зовнішні поверхні часто нерівні і
можуть вимагати невеликого скосу, щоб вирівняти перехід між
поверхнею землі і порогом дверей. Портативні туалети можуть бути
розміщені на або поруч з автостоянками або іншими облаштованими
поверхнями.

ДОСТУПНІСТЬ ПИТТЄВОЇ ВОДИ
Питна вода повинна бути легко доступною для всіх людей. Деякі люди з
інвалідністю повинні регулярно пити рідини, як і інші люди схильні до
зневоднення або перегрівання. Розгляньте тривалість та розмір події та
оцініть адекватність існуючих фонтанів. Наявність води може бути
другорядним питанням для невеликих і коротких зустрічей, але є
критичним для великих або тривалих подій.
Виробники, які пропонують безалкогольні напої та соки, також повинні
надавати воду. Якщо є лише декілька фонтанів для питної води, не
забудьте додати переносні контейнери для води або охолоджувачі, 334
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розміщені в зручних для пошуку місцях, наприклад, на кабінках
інформації. Помпи для випуску води повинні бути простими у
використанні і потребують невеликого тиску на руку. Бажаними є
засувки і важелі; потрібно уникати натискання кнопок.
В ідеалі, повинні бути пристрої «високих» питних фонтанчиків для
високих людей або людей, які мають фізіологічні проблеми. І мають
бути більш гнучкі і «низькі» фонтани для дітей, людей, що
використовують інвалідні крісла або людей невисокого зросту. У новому
будівництві потрібна однакове поєднання ―високих‖ і ―низьких‖
пристроїв, але їх може не бути у старих об'єктах.
Старі моделі фонтанів для пиття зазвичай мають засоби контролю за
подачею води, які занадто високі для багатьох людей. Більшість людей,
які
використовують
інвалідні
коляски
та
скутери,
можуть
використовувати питні фонтани, якщо носик не перевищує 92 см. над
підлогою. Доступний фонтан повинен мати простір для колін, щоб
дозволити комусь за допомогою інвалідного візка, щоб підтягнутися
тазом і краще досягти носика і управління.
Якщо існуючі фонтани занадто високі, надайте розпилювачі для
паперових склянок не більше ніж на 122 см. над підлогою з достатньою

площею для особи, яка використовує інвалідний візок, щоб підійти до
фонтану. Якщо фонтани мають підошви, необхідно встановити дозатор
чашки, а персонал повинен бути готовий надати допомогу у разі
необхідності.
ДОПОМІЖНЕ ПРИМІЩЕННЯ
Якщо подія перебуває на відкритому повітрі і температура
екстремальна - вище + 50 градусів або нижче - 20, - організуйте доступ
в приміщення з більш помірними температурами. Для великих заходів
на відкритому повітрі, повинен бути принаймні один доступний
відкритий притулок у кожній основній зоні діяльності, особливо якщо
доступ до сусідніх будівель неможливий.
Зробіть існуючі притулки доступними або створіть нові доступні
тимчасові притулки, використовуючи намети або брезент. Тимчасові
притулки повинні розташовуватися на рівні землі, що прилягає до
доступного маршруту. Розташуйте притулки поблизу існуючих фонтанів
або, у місцях, де це неможливо, забезпечте водою в переносних
контейнерах.
Для кращого вивчення досвіду ADA, можливо через інтернет сайт
http://adata.org/.
Для
кращого
розуміння
доступності,
вам
пропонується корисна графічна розробка наших колег
з: ASSOCIATION OF IWCA/YMCA OF LATVIA
http://www.imka.lv/?lang=en
«ТУРИСТИЧНА ІФРАСТРУКТУРА, ПРОДУКТИ І СЕРВІСИ
АДАПТОВАНІ
ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
З
ІНВАЛІДНІСТЮ»
https://www.rt4all.net/uk/learn-more
Туризм для всіх з стандартами доступності
Наскільки це прийнятно, туризм також має свої виклики. Згадайте
останній
раз,
коли
ви
зіштовхнулися з труднощами при
поїздках, чи мали ви піднятися, з
усіх сил, мільйонами сходів, щоб
прибути до місця призначення, чи
були
у
вас
труднощі
при
замовленні їжі або таксі через

мовний бар'єр. Можливо перехід жвавої вулиці було для вас страшним
досвідом, або ви відчували себе втраченими розгубленим і
безпомічним. А тепер уявіть, наскільки вам важче було б подорожувати
з інвалідністю!
Якщо ви дійсно бажаєте змін на краще, пропонуємо вам ознайомитися і
сприяти
впровадженню
стандартів
доступності
у
туризмі
https://www.iso.org/news/2016/09/Ref2123.html

РОЗДІЛ 9
9.1. Поради подорожуючим інвалідам
● Магазини

велосипедів - чудові місця для ремонту інвалідних колясок.
● Вивчить іноземні слова, які допоможуть вам описати вашу ситуацію та
потреби.
● Застрахуйтесь під час подорожі. Переконайтеся, що страховка
охоплює вже існуючі умови.
● Візьміть якомога більше ліків і навіть додатково, до тих які ви
336
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приймаєте. Переконайтеся, що всі ліки дозволені в країні, яку ви
відвідуєте.
● Шукайте організації або ресурси людей з інваліднітю на місці
призначення, які можуть надати вам інформацію про місцевість, а також
місцеві контакти.
● Якщо ви користуєтеся електричним інвалідним кріслом,
переконайтеся, що вам знадобиться адаптер і перетворювач напруги.
Або подивіться, чи можна взяти за кордон зарядний пристрій. У разі
виникнення перебоїв з електроживленням або падіння напруги
необхідно мати план ліквідацій надзвичайних ситуацій.
● Майте резервний план, у тому числі для вашого проживання. У
випадку, якщо зарезервований доступний номер недоступний, візьміть з
собою такі предмети, як переносний пандус, крісло для душу та
тростину - гак, щоб захопити предмети, які можуть бути поза межами
руки.
● Знайте свої права. Це особливо важливо для авіаперевезень, в
аеропорту і в літаку. Ознайомтеся з чинним законодавством та
правилами авіакомпанії. Поінформуйте авіакомпанію про свою ситуацію
та заздалегідь попросіть про допомогу.

● Розуміння культурних відмінностей. Ви можете отримати більше або
менше уваги в інших країнах, у своїй рідній країні.
● Основні поради щодо подорожей авіакомпаніями для людей з
інвалідністю - Джессіка Падикула - (2015-02-12) https://www.disabledworld.com/travel/airlines/airlines.php
Поради щодо полегшення подорожей для людей з інвалідністю - Хелен
Хекер - (2008-12-24) https://www.disabled-world.com/travel/disability-traveltips.php
Поради для подорожей на інвалідних візках - J.D. (2010-07-01)
https://www.disabled-world.com/travel/wheelchair-travel-tips.php

9.2. Подорож людини з інвалідністю: які ваші права?
Якщо ви не в преміум-класі, повітряні подорожі - це боротьба
незалежно від вашого віку, і чим ви старші, тим жорсткішою стає
боротьба. При поточному висвітленні в пресі нових пропозицій щодо
прав «мандрівників», своєчасний погляд на конкретні права для
мандрівників, які потребують додаткової допомоги, є своєчасним. Поряд
з більшістю іншої туристичної індустрії, авіакомпанії, здається,
розглядають «інвалідів» та «мандрівників, яким потрібна допомога»
вузько як «використання інвалідного крісла», а «доступні» як «доступ
для когось у інвалідному візку». Для приклалу, в США, загальні потреби
цих мандрівників регулюються Законом про американців з інвалідністю,
який доповнюється для повітряних мандрівників Законом про доступ
повітряних перевізників.
○
○
○
○

Якщо у вас є інвалідність:
Авіакомпанії можуть не відмовлятися перевозити вас, за винятком
випадків, коли більшість із вас несе з собою «небезпеку для безпеки
польоту».
Авіакомпанії не можуть вимагати попереднього повідомлення про цю
непрацездатність, хоча їм може знадобитися 48 годин, якщо вам
потрібно спеціальне обладнання або препарати.
У більшості випадків авіакомпанія не може вимагати, щоб хтось інший
супроводжував вас. Крім того, якщо авіакомпанія вирішить, що вам
потрібен обслуговуючий персонал, він повинен придбати квиток.
Авіакомпанії не можуть вимагати, щоб ви сиділи на певному місці,
якщо ви фізично здатні сидіти там, але це може відмовити вам у
вихідному ряду, якщо ви не можете виконати необхідні функції.

Авіакомпанії повинні допомагати вам, якщо необхідно, з посадкою,
висадкою та підключенням. Якщо ваш рейс проходить через
рейсовий рівень, авіакомпанія повинна забезпечити рампу або
механічний пристрій підйому.
○ Авіакомпанії також повинні допомогти вам у салоні, хоча ви не
можете звертатися за великими спеціальними послугами. Вам
дозволяється привозити і використовувати власний кисень.
○ Авіакомпанія повинна прийняти ваше інвалідне крісло - навіть
одну з цих громіздких батарейок - як зареєстрований багаж, не
додаючи жодної плати за будь-яку спеціальну упаковку, яку
авіакомпанія вирішить використовувати.
○ Авіакомпанії повинні дозволити вам брати в салон складні
інвалідні візки та інші допоміжні пристрої, не вважаючи їх ручною
поклажею.
● Для «нових» літаків, виготовлених після 5 квітня 1990 року або
поставлених після 5 квітня 1992 року, ті, що мають 30 або більше
сидінь, повинні мати рухомі підлокітники на щонайменше половині місця
проходу, а нові літаки з двома проходами повинні мати доступні туалети

○

● Якщо літак з 60 або більше місць має доступний туалет, він повинен
мати на борту інвалідне крісло; якщо в ньому немає доступного туалету,
авіакомпанія повинна забезпечити одне крісло в літаку (з 338
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повідомленням 48 годин).
Аеропорти також повинні допомагати мандрівникам з інвалідними
кріслами при пересуванні через безпеку та інші аеропортові споруди.
Деякі з цих послуг вимагають попереднього повідомлення авіакомпанії
за 48 годин.
Для
отримання
додаткової
інформації:
https://www.smartertravel.com/traveling-with-a-disability-what-are-yourrights/
Загалом, ви отримаєте величезну допомогу, якщо вам це потрібно,
однак попросіть про неї заздалегідь.
Тим не менш, краще всього мінімізувати ваші шанси на проблему:
● Ви не завжди можете розраховувати на доступний туалет у своєму
польоті: на жаль, внутрішні авіакомпанії США продовжують літати на
великій кількості «старих» однопрохідних літаків без доступних туалетів.
● Уникайте невеликих регіональних реактивних літаків і турбогвинтових,
коли ви можете: Вони звичайно мають круті, вузькі автономні сходи, які
важкі для будь-якого пересування.
● Попросіть допомоги, навіть якщо вона не пов'язана з інвалідним
візком, - якщо ви бачите, ви не можете зручно послугуватися сходами.

Для подолання довгих дистанцій в аеропорту, запитують для їзди ―візки
для гольфу‖ найбільші аеропорти мають їх.
Найкращий спосіб уникнути розчарувань і неприємностей полягає в
тому, щоб заздалегідь організувати те, що вам потрібно.
Для отримання додаткової інформації відвідайте:
https://www.smartertravel.com/disabled-travel/
http://www.executiveclasstravelers.com/1/
https://hotelmix.co.uk/flying-with-disability.html

9.3. Подорожі людей з інвалідніст ю: Поради та рекомендації
для мандрівників з інвалідністю
Подорожі людей з інвалідністю,
також відомі як «подорожі з
обмеженими можливостями» або
«доступні подорожі», зростають.
Індустрія
подорожей
пробуджується
до
особливих
потреб мандрівників з інвалідністю,
надаючи більше сервісу та послуг
розміщення.
Вражає
кількість
інформації про доступні подорожі більша частина її породжується самими мандрівниками.
Закон про американців з інвалідністю гарантує, що мандрівники з
інвалідністю отримують рівне ставлення відповідно до закону. Хоча це
було б у ідеальному світі, і не завжди спрацьовує відповідним чином у
реальному житті, особливо в зарубіжних країнах, де правила
доступності значно відрізняються. Незважаючи на здоровий глузд,
суспільні настрої та чисельність, мандрівники з інвалідністю часто
стикаються
з
неадекватними
можливостями,
упередженнями,
дезінформацією, загальними труднощами та більш високими цінами,
ніж інші мандрівники.
Проблема в тому, що існує стільки типів інвалідності, скільки людей з
інвалідністю. Потреба у кожної людини дещо інша, і організація

туристичної поїздки: забезпечення авіаліній, автопарку, готельних
номерів, харчування тощо може бути дуже складною. Наступні поради
та ресурси допоможуть інвалідам-мандрівникам та їхнім супутникам
передбачити деякі з перешкод доступних подорожей.
Поради подорожуючим людям з інвалідністю
1. Зателефонуйте наперед. Постачальники туристичних послуг за
законом у багатьох випадках зобов'язані розміщувати людей з
інвалідністю. Проте для більшості потрібен певний час, щоб виконати
необхідні заходи. Зверніть увагу на Ваші потреби під час бронювання
і зателефонуйте до постачальника за 24 до 48 годин до Вашого
приїзду, щоб підтвердити, що резервацію готолю було зроблено.
2. Будьте конкретними і зрозумілими при описі інвалідності. Не всі
постачальники послуг знають «жаргон» доступних подорожей або
медичні терміни для певних умов. Дайте якомога більше подробиць
про те, що Ви можете і чого не можете зробити, і не применшуйте
тяжкість інвалідності. Чим більше інформації отримає провайдер
послуг, тим краще він зможе Вас задовольнити. Якщо обіцяють Вам
певні умови, спробуйте отримати ці обіцянки в письмовій формі.
3. Будьте конкретними і чіткими, описуючи поїздку у лікаря. Лікар 340
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часто може призначати заходи для подолання незвично довгого
польоту, наявними медичними закладами в пункті призначення,
недоступністю рецептурних препаратів та іншими пастками
подорожей. Будьте готові - в деяких випадках Ваш лікар може
поставити під сумнів доцільність подорожі.
4. Візьміть із собою дані і номер телефону лікуючого лікаря.
Подорожуйте із медичним висновком свого лікаря, бажано на бланку,
де вказано ваш стан, ліки, можливі ускладнення, особливі потреби та
іншу відповідну інформацію. Переконайтеся, що у Вас є номер, до
лікаря (або іншого медичного працівника) до котрого можна
звернутися в надзвичайній ситуації в будь-яку годину дня.
6. Дослідіть наявність лікаря, де ви будете подорожувати. Ваш
лікуючий лікар, страхова компанія або місцеве посольство може
надати імена та контактні телефони лікарів в пункті призначення.
Додаткову інформацію див.: https://www.smartertravel.com/healthcare-abroad/
7. Носіть інформацію медичних попереджень, переважно в
доступному місці, медичний працівник або будь-який, хто
допомагатиме вам, повинен її легко знайти (паспорт, гаманець, карта,
намисто…).

8. Розгляньте можливість використання спеціалізованого турагента.
Деякі агенти забезпечують зіркові послуги ніші; може бути дуже
досвідчений у роботі з мандрівниками з вадами слуху, інший з
мандрівниками з вадами розвитку. Оскільки вимоги для цих
різноманітних мандрівників можуть бути приголомшливо різні, це
допоможе знайти когось, хто знає про все досконально.
Перевірте
функцію
пошуку
агента
на
сторінці
https://www.travelsense.org/ щоб знайти кваліфікованих туристичних
агентів у США.
9. Уникайте рейси з пересадкою. Зважте на те, що інвалідні крісла є
останніми елементами, які потрібно перевірити в багажних
відділеннях, і, таким чином, спочатку їх необхідно витягнути, літаючи
прямим рейсом, можна врятувати непотрібний час і суєту. Єдиний
виняток: якщо у вас виникають проблеми з маневруванням в
туалетах літаків, довгі польоти можуть стати незручними - отже, серія
більш коротких рейсів може стати кращим варіантом. Якщо ви
вирішили добиратися із пересадками, переконайтеся, що ви маєте
достатньо часу між перельотами (ми рекомендуємо принаймні 90
хвилин, або дві години, якщо потрібно пройти митну службу чи
безпеку), щоб перейти від одного терміналу до іншого.
10. Зарезервуйте достатньо часу перед польотом, щоб пройти
реєстрацію, пройти безпеку та перейти до терміналу. Прибудье
принаймні за дві години до внутрішнього рейсу і за три години до
міжнародного рейсу - більше, якщо ви подорожуєте в піковий час.
11. Порадьтеся зі своєю стюардесою перед тим, як приземлиться
літак, щоб скласти план виходу.
12. Не забувайте про перевезення до і з аеропорту. Якщо у вас є
інвалідна коляска, заздалегідь домовляйтеся, щоб доступне таксі
було у місці вашого прибуття.
13. Візьміть запасні частини та інструменти. Інвалідні коляски можуть
приймати величезні навантаження під час подорожі; складіть
невеликий комплект запасних частин і інструментів для аварійного
ремонту. Ви також можете вимагати розбрати інвалідний візок для
певних польотів або заходів; переконайтеся, що ви і ваші товариші по
подорожі знаєте, як це зробити.
14. Знайте свої права. Перед тим, як перейти до безпеки аеропорту,
слід знати про https://www.tsa.gov/travel/special-procedures для
мандрівників з інвалідністю та медичними умовами. Див. також
Департамент транспорту США.
https://www.transportation.gov/drc/disability-resource-center
●

Будьте творчими. Читач Дороті Дін, який має інвалідність у
мобільності, написав нам наступну пропозицію: «Коли я їду на

автомобілі, я можу скористатися баріатричним ходуном замість
гвинтів у ванній кімнаті. Ви просто підійшли до туалету, поклали
його в туалет, оберніться, сідаєте, і ви маєте міцні руки, щоб
піднятися. Це дещо незручно, але добре для подорожей ». Дин
зазначає, що цей наконечник найкраще працює з великими,
міцними ходунками, які мають ручки, призначені для того, щоб
допомогти людям піднятися, а не просто ходити:« Я б ніколи не
скористався своїм звичайним ходуном, щоб встати з туалету ,"
вона написала. (Ось приклад такого типу ходунків.)
9.4. Ресурси, які допоможуть вам спланувати поїздку
 Американське
товариство
туристичних
агентств
(ASTA),
www.asta.org Пошук туристичних агентств за фахом, включаючи
інвалідність та доступні подорожі.
 Доступна Європа, www.accessibleurope.com Група туристичних
агентств зі штаб-квартирою в Італії, які спеціалізуються на
доступному туризмі.
 www.guidedtour.com з 1972 року ця компанія організовує поїздки і
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екскурсії, для дорослих з фізичними та розвиненими проблемами. 342
Медсестра часто супроводжує тури.
 Flying
Wheels
Travel,
http://www.disabledholidays4u.com
Туристичне агентство з повним обслуговуванням пропонує
екскурсійні тури та індивідуальні незалежні програми по всьому
світу для людей з інвалідністю.
 Доступні
подорожі,
www.disabilitytravel.com
Забезпечує
уповільнення ходьби та інвалідних візків, пропонуючи круїзи,
екскурсії та незалежні поїздки. Напрямки включають Африку, Азію
та Європу.
 Дорожній
науковий
співробітник,
www.roadscholar.org
Заснований у 1975 році як Elderhostel, постачальник освітньотуристичних послуг пропонує поїздки на різних рівнях активності,
включаючи «легкий», який вимагає мінімальної ходьби та
обмежених сходів.
 Національний центр з питань охорони здоров'я, фізичної
активності та інвалідності www.ncpad.org Університет штату
Алабама організовує рекреаційні ресурси для активного
відпочинку та подорожей по всій країні та за кордоном.

 Суспільство доступних подорожей та гостинності, www.sath.org
Неприбуткова організація-членство, що надає базу даних компаній
та ресурсів, які допомагають людям з інвалідністю у всіх аспектах
подорожей, таких як оренда скутерів, туроператори тощо.
Сайти та ресурси для мандрівників з інвалідністю
Для отримання додаткової інформації про подорожі з усіма типами
інвалідності ознайомтеся з веб-сайтами та іншими ресурсами нижче.
7. Доступні
подорожі:
https://www.accessiblejourneys.com/
Туроператор для повільних пішоходів, мандрівників з інвалідними
візками та їхніх супутників;
8. Доступний
консьєрж
подорожей:
https://accessibletravelconcierge.com/ Консьєрж, який допоможе
вам вивчити доступні варіанти та спланувати свою подорож;
9. Доступні
рішення
про
подорожі: https://www.accessibletravelsolutions.com/ Компанія
надає доступні тури та інші послуги для мандрівників з
інвалідністю;
10.
ClubMates
Travel:
https://www.clubmatestravel.com/
Компанія, яка планує поїздки для мандрівників з фізичною та / або
розумовою інвалідністю;
11.
Критичний круїз:
https://www.cruisecritic.co.uk/cruisestyles/area.cfm?area=30
Інформація про круїз з інвалідністю;
 Disabled
Holidays.com:
https://www.disabledholidays.com/
туристичне агентство на базі Великобританії для доступних
канікул і круїзів;
 DisabledTravelers.com: http://www.executiveclasstravelers.com/1/
Комплексний список доступних спеціалістів з подорожей по
всьому світу;
 Інструкція
для
мандрівників
з
інвалідністю
у
світі:
http://www.disabledtravelersguide.com/ Поради подорожей і
призначення керівництва для мандрівників з інвалідністю;
 Нові горизонти: http://emerginghorizons.com/ Новини та
інформація для мандрівників з порушеннями мобільності;
 Gimp on the Go: http://www.gimponthego.com/ Напрямки,
туристичні поради, фотогалерея та ресурси для мандрівників з
інвалідністю;

 Безмежні подорожі: http://www.limitlesstravel.org/ Компанія, що
базується на американському ринку, пропонує доступні тури до
Європи;
 Sage Traveling: https://www.sagetraveling.com/ Інформація для
мандрівників з інвалідністю про доступні тури / готелі / круїзи по
Європі.
Більше від Smarter Подорожі:
 7 порад щодо безпеки для старших мандрівників
https://www.smartertravel.com/7-safety-tips-senior-travelers/
 Подорож з інвалідністю: які ваші права?
https://www.smartertravel.com/traveling-with-a-disability-whatare-your-rights/
 Подорожі з обмеженнями харчування
https://www.smartertravel.com/traveling-dietary-restrictions/
 Забезпечення туристичної діяльності для людей з інвалідністю,
їхніх друзів і сім'ї https://gowheeltheworld.com/
Хто є хто в туризмі для всіх в Європі
Є кілька організацій, які спеціалізувалися лише на туризмі для всіх і які 344
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ми повинні виділити в цьому розділі.
Серед них:
В Європі:
ENAT – є Європейською мережею
доступного туризму. Заснована в 2006
році 9 організаціями, які хотіли створити
мережу для всіх, хто «підтримує або хоче
знати більше про доступний туризм у
Європі». Його велике досягнення полягає
в управлінні всією інформацією, що
стосується передового досвіду в доступному туризмі в Європі, і великою
базою даних всіх осіб, компаній або організацій, які зацікавлені і
роблять справи в галузі доступного туризму в Європі. Для подальшої
інформації: www.accessibletourism.org
EDF – це Європейський форум інвалідів. EDF є незалежною та
неприбутковою європейською організацією, яка представляє інтереси

50 мільйонів людей з інвалідністю в Європейському Союзі та яка
бореться за їх права. Для подальшої інформації:www.edf-feph.org
EUCAN – це Європейська концепція «Мережі доступності» (мережа
експертів Європейської концепції доступності). Для подальшої
інформації:www.eca.lu
EIDD – це Європейський інститут дизайну та інвалідності, тепер
називається Design for All Europe (Європейський інститут дизайну для
всіх в Європі). Мета цього інституту полягає в забезпеченні якості життя
через дизайн для всіх. Додаткова інформація на http://dfaeurope.eu/
EDeAN – Європейська мережа електронної доступності та дизайну для
всіх. Це мережа з 160 організацій держав-членів Європейського Союзу
та Норвегії, і її метою є забезпечення доступу до Інформаційного
Суспільства для всіх громадян. Додаткова інформація на
www.edean.org
OSSATE - це «Єдиний магазин доступного туризму в Європі», який
надає інформацію про доступність туристичних місць у 6 країнах:
Австрії, Бельгії, Данії, Греції, Норвегії, Швеції та Великобританії.
Веб-сайт, який доступний як послуга для власників та постачальників
даних у Європі, управляється EWORX S.A., Греція www.eworx.gr
В Австрії: ÖHTB (Австрійська організація допомоги людям, які є
глухими та сліпими та людьми зі значними порушеннями слуху та / або
зору). Більше інформації: www.oehtb.at
Європейська мережа по доступному туризму 41 Atempo - це
організація, яка бореться за рівність людей. Більше інформації:
www.atempo.at
В Бельгії: Toegankelijkheidsbureau - TGB – є центром з доступності
Фламандії. Більше інформації: www.toegankelijkheidsbureau.be
Assoc. Nat. pour le Logement des Personnes Handicapées (ANLH) –
Національна асоціація з розміщення людей з інвалідністю. Вони
створили різні онлайн-бази даних. Більше інформації: www.anlh.be

Автономія

–

Більше

інформації:

www.autonomia.org

Infopunt Toegankelijk Reizen – є інформаційною службою про доступний
туризм, що належить Туристичному уряду Фландрії. Більше інформації:
www.toegankelijkreizen.be
У ДАНІІ: Foreningen Tilgængelighed for Alle: це організація, яка
розробила ярлик доступності з датськими стандартами якості, і вона
надає інформацію про доступність громадських місць у Данії та Швеції.
Організація була партнером Європейського проекту OSSATE. Більше
інформації: www.godadgang.dk
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У ФІНЛЯНДІ: RullatenRy - організація, яка сприяє доступному туризму у 346
Фінляндії та розробляє туристичні путівники з доступною туристичною
інформацією Фінляндії. Більше інформації: www.esteetontamatkailua.fi

В НІМЕЧЧИНІ: NATKO – це Національний координатор з туризму для
всіх. Для подальшої інформації: www.natko.de
В ІРЛАНДІЇ: Failte Ireland - це туристична і торгово-консультативна
організація для інвалідів. Більше інформації:www.failteireland.ie/
Національний орган з питань інвалідності - Додаткова інформація:
www.nda.ie
В ІТАЛІЇ: перші італійські туристичні послуги та допомога людям з
інвалідністю http://www.accessibleitalianholiday.com/
В ЛЮКСЕМБУРЗІ: Office National du Tourisme - це туристичний
інформаційний офіс у Люксембурзі та має послугу HELP для надання
інформації та надання послуг людям, які потребують допомоги в
Люксембурзі. Більше інформації: www.ont.lu

Info-Handicap - це некомерційна організація, яка брала участь у
багатьох європейських проектах. Вони опублікували низку посібників з
доступних туристичних ресурсів та туристичних послуг у Люксембурзі.
Більше інформації: www.info-handicap.lu.
У НОРВЕГІЇ: Відвідайте Осло - громадська організація, відповідальна за
туризм і туристичну інформацію міста Осло. З 2004 року вона
розробляє інформацію про доступність туристичних ресурсів міста для
людей з різними типами інвалідності, включених до загальних брошур.
Для подальшої Європейської мережі доступного туризму інформація:
www.visitoslo.com
В ПОРТУГАЛІЇ: Національний секретаріат з реабілітації інвалідів
(SNRIPD).
Більше інформації: http://www.inr.pt/category/1/1/acessibilidades
Доступний
туризм
для
всіх
в
Португалії:
www.aptta.com
http://accessibleportugal.com/ http://apn.pt/apn/turismo_acessivel/
І ІСПАНІЇ: ONCE Foundation - це фонд, який належить до (Національної
організації сліпих іспанців). Організація була створена в 1988 році для
співпраці і солідарності суспільства сліпих в Іспанії з іншими
спільнотами інвалідів. Організація допомогає інвалідам вдосконалювати
та покращувати свої умови життя – www.fundaciononce.es
POLIBEA TURISMO – це цифровий журнал іспанською та англійською
мовами, який публікує інформацію про доступний туризм для всіх в
Іспанії - https://polibea.com/
PREDIF – є конфедерацією неприбуткових об'єднань на державному
масштабі, яка представляє більше 30 000 людей з великою фізичною
непрацездатністю. Серед його найвідоміших проектів, пов'язаних з
доступним туризмом для всіх в Іспанії, є: путівник 100 доступних готелів
в Іспанії - паперовий і цифровий формат www.predif.org
FUNDACIÓN SIDAR – є постійною та добровільною робочою групою,
що складається з експертів з нових технологій та їх доступності. Їх
членами є представники основних інституцій та асоціацій, пов'язаних з
інвалідністю, компаній з сектору нових технологій, з державного сектору
та,
загалом,
людей,
зацікавлених
керувати
інформаційним

суспільством, доступним для всіх. Для отримання
інформації: http://www.sidar.org/#goto_a11yhoy

додаткової

Design for All Foundation – є фондом, який має на меті об'єднати
керівників компаній, організацій та адміністрацій, які відчувають
необхідність покращити ставлення своєї організації до сталого розвитку
та людського різноманіття: www.designforall.org
В ШВЕЙЦАРІЇ: Mobility International Schweiz (MIS) – Організація
подорожуючих консультантів для людей з інвалідністю, для асоціацій
інвалідів та для туристичної індустрії Швейцарії. Її головним завданням
є збір інформації про доступний туризм по всьому світу і поширення
цієї. Більше інформації:www.mis-ch.ch
В АНГЛІЇ: Туризм для всіх - консорціум Сполученого Королівства серед
добровільних та урядових бізнес-організацій у сфері туризму для всіх Додаткова інформація: www.tourismforall.org.uk
Visit Britain – рекламний офіс з туризму у Великобританії. Організація
розробила систему сертифікації доступності для розміщення туристів
(Національна доступна схема) в рамках своєї програми дій «Якість».
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Більше інформації: www.visitbritain.com/en/accommodation

Н АДИХАЮЧІ ЦИТАТИ ІНВА ЛІДНОСТІ
https://www.thef reshquotes.com/90 -disabilit y-slogans-and-quotes/
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●

●

“Моя порада іншим людям з інвалідністю - зосередитися на
речах, які ваша непрацездатність не заважає вам добре
виконувати, і не шкодуйте про те, що вона втручається. Не
будьте інвалідом, як фізично, так і духом». Стівен Хокінг.
«Рано я виявив, що найважче подолати не фізичну нездатність,
а психічний стан, який він викликає. Світ, я виявив, має спосіб
прийняти людину в значній мірі за власним рейтингом. Якщо він
дозволить йому втратити, щоб змусити його збентежитися і
вибачитися, він змусить себе збентежити інших. Але якщо він
здобуває власну повагу, повага до тих, хто його оточує,
приходить легко». Александр де Сіверський.
«Коли ви чуєте слово «інвалід», люди негайно думають про
людей, які не можуть ходити або говорити, або робити все, що
люди сприймають як належне. Тепер я нічого не приймаю як
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●

належне. Але я вважаю, що справжня інвалідність - це люди, які
не можуть знайти радості в житті». Тері Гарр.
«Ми, ті, хто кинув виклик, ми повинні бути почуті. Для того,
щоб розглядатись не як інвалід, а й як людина, яка має, і буде
продовжувати цвісти. Нас слід розглядати не тільки як
перешкоду, але і як цілісну людину». Роберт М. Хенсель.
"Я не можу змінити напрямок вітру, але я можу налаштувати
свої вітрила, так, щоби завжди доходити до місця призначення."
Джимі Діан.
«Все моє життя прагнуло довести, що люди помиляються, щоб
показати їм, що я можу робити те, що вони не думали, що я
можу зробити». Девід А. Патерсон.
«Безперервні зусилля - а не сила чи розум - є ключем до
розкриття вашого потенціалу». Вінстон Черчель.
«Різниця між тими, хто зазнає невдачі, і тими, хто досягає
успіху, досягається значною мірою наполегливістю. Ніколи не
кидайте». Чарльз Шваб.
“Коли всі інші говорять, що ви не можете, рішучість каже,” ТАК
МОЖЕТЕ. ”» Роберт М. Хенсель.
"Усі середовища з високими обмеженнями сприяють інноваціям".
(Арно Ленглет - генеральний директор https://www.pandaguide.fr/notre-mission )
Настав час розглядати інвалідність як можливість для
просування людства.

НАДИХНІТЬСЯ ЦИМ ВІДЕО СЮЖЕТОМ, ЧОГО МОЖЛИВО
ДОСЯГНУТИ ЛЮДИНІ “МІЙ ШЛЯХ – НЕЙМОВІРНА ІСТОРІЯ
ПАРАОЛІМПІЙСЬКОГО ЧЕМПІОНА”
https://www.youtube.com/watch?v=783JI_eub0Y

КОРИСНІ САЙТИ І СТОРІНКИ
https://www.rt4all.net/
https://www.farmstayplanet.com/
http://www.agritour.com
http://www.agritourism.net
http://www.agritours.com
https://ecoclub.com/ecotourism
http://www.ekoturism.org
https://www.agriturismo.net
http://www.organicholidays.com/

ЛІНКИ ВІД ПАРТНЕРІВ ПРОЕКТУ “ERTSYD”
ГРУЗІЯ
https://matsne.gov.ge/en/document/view/4001171?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30316?publication=9#
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3176389?publication=0
http://disability.ge/index.php?lang=en
http://taxinfo.ge/images/stories/sxva/tax_code_of_georgia.pdf
https://www.temi-community.org/en
http://segeorgia.org/cmore.php?PID=139?PID=139&ln=en

ЛАТВІЯ
http://www.videspieejamiba.lv/
http://www.videspieejamiba.lv/lat/pieejama_vide_attelos/
https://www.daba.gov.lv/public/lat/search/?sa=&q=Praktisk%C4%81s+rekomend%C4%81ci
jas+uz%C5%86%C4%93m%C4%93jiemm+t%C5%ABrisma+jom%C4%81&veids=1&cx=0073
87259513869418598%3A5wc9qkqcxfc&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&hl=lv
https://likumi.lv/ta/id/274995-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-208-15-publiskasbuveshttp://www.lm.gov.lv/lv/personam-ar-invalidati/atvieglojumi-personam-ar-invaliditati
http://mapeirons.lv/lv
https://likumi.lv/doc.php?id=50026
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/454
https://likumi.lv/doc.php?id=258572
https://likumi.lv/doc.php?id=256866
https://likumi.lv/doc.php?id=5490
https://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/likumi?lang=lv
https://www.celotajs.lv/lv/news/item/view/878

МОЛДОВА
http://lex.justice.md/md/344149/
http://lex.justice.md/md/343361/
http://lex.justice.md/md/376758/
http://lex.justice.md/md/%20372683%20/
http://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/publications/
http://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Maket_Buclet_AS.pdf
http://motivatie.md/media/Publicatii/Carti_brosuri_rapoarte_analiza/Raport_analiza_a_legi
slatiei_si_a_standardelor_tehnice_in_domeniul_accesibilitaii_pentru_persoanele_cu_diza
bilitati_locomotorii.pdf
http://motivatie.md/media/Publicatii/Ghid%20Acomodarea%20locului%20de%20munca%20
pentru%20persoanele%20cu%20dizabilit%C4%83ti.pdf
http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
https://ince.md/ro/noutci-i-evenimente/mese-rotunde/1155-masa-rotund-cu-genericulantreprenor-cu-dizabilitati-un-potential-nevalorificat-pentru-economia-nationala.html

ПОЛЬЩА
http://caferownik.pl/
http://www.pzn.org.pl/
http://widzialni.org/
http://niepelnosprawni.pl/
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http://www.kartaparkingowa.pl/
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/dostepnosc-serwisowinternetowych/WCAG%202.0%20Podrecznik%20dobrych%20praktyk.pdf
http://niepelnosprawni.gov.pl/container/publikacje/edukacja/nauka%20i%20praca%20osob
%20z%20niepelnosprawnoscia%20intelektualna.pdf
http://turystykabezbarier.pl/o-projekcie.php
http://pttk.com.pl/
http://www.agroturystyka-ggg.pl/download/Przepisy_prawne__turystyce_wiejskiej.pdf
http://www.fundacja.podrozebezgranic.pl/
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000646
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/
http://www.popon.pl/
https://psoni.org.pl/
http://www.integracja.org
https://www.spes.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
https://www.pttk.pl/aktywna/tacysami/
http://www.pit.org.pl/?lng=en
http://www.agroturystyka-ggg.pl/
http://zielonalinia.gov.pl/

ПОРТУГАЛІЯ
http://www.inr.pt/content/1/1/bemvindo
https://www.associacaosalvador.com/o-que-fazemos/acessibilidades/1261/
https://www.associacaosalvador.com/o-que-fazemos/manual-para-pessoas-comdeficiencia-motora/1175/
http://www.acapo.pt
http://vidaindependente.org
http://www.inr.pt/content/1/1185/lei-da-nao-discriminacao
http://www.inr.pt/category/1/39/direitos-fundamentais
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
http://accessibleportugal.com/turismo-acessivel/
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticasacessibilidade-alojamento-turistico.aspx
https://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticas-deacessibilidade-animacao-turistica.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticas-thter.aspx
http://business.turismodeportugal.pt/pt/Gerir/Boas_Praticas/Paginas/boas-praticasacessibilidade-alojamento-turistico.aspx
http://empreendedorismo.pt
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/progInvesteJovem2.do?action=overview
https://www.chaves.pt/pages/665
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Guias-e-Manuais-de-Apoio.aspx
https://www.iapmei.pt/PRODUTOS-E-SERVICOS/EmpreendedorismoInovacao/Empreendedorismo/Apoios-e-Incentivos.aspx
https://www.apd.org.pt/dmdocuments/Capacitar+_Empreender__Inclusão_final.pdf
http://www.portugalacessivel.pt/default/home
http://webresources.ana.pt/myway/ana_myway.html
https://www.tur4all.pt
https://www.tourism-for-all.com/pt/home
http://www.accessibletourism.org

http://azoresforall.com/pt/#contact
http://tour4all.org/homepage-2/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284418077

УКРАЇНА
https://www.greentour.com.ua/en
https://westsportcenter.com.ua/
http://www.bukovina.biz.ua/news/7344
http://xutir-savky.com.ua.
http://www.etno-selo.com.ua.
http://kr-admin.gov.ua/Tourism/index.php?q=Green/4.html.
http://tourlib.net/statti_ukr/siltur2.htm
http://osvita.ua/vnz/reports/tourism/list/20/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.icp.org.ua/
http://www.ruraltourism.com.ua
www.bazi-otdiha.com.ua
http://www.turizm-karpaty.com.ua
http://www.karpatami.org.ua
http://www.gcs.org.ua/eng

Інші матеріали
Пропоновані книги та ресурси допоможуть вам краще зрозуміти
теми, викладені в цьому посібнику
Публікації
Порядок денний 21 для індустрії подорожей і туризму (1996),
Спільна публікація СОТ, ВТТК і Ради Землі містить практичні кроки, які
уряди і приватні компанії можуть вжити для реалізації цілей Саміту
Землі в Ріо і зробити туризм більш стійким.
Національне та регіональне планування туризму: методології та
приклади
(1994)
встановлює
основні принципи підготовки планів
розвитку туризму на національному
та регіональному рівнях з акцентом
на
інтегрованому
підході,
балансуючи економічні, екологічні
та соціокультурні фактори для
досягнення сталого туризму.
Керівництво СОТ для місцевих
органів влади щодо розвитку сталого туризму (1998), місцева
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влада, що відповідає за округи, райони, міста, села, сільські райони та
місця залучення, все частіше залучається до розробки та управління
багатьма аспектами туризму. Ця книга надає їм цінні критерії та
методики для адекватного планування та управління. Вперше
відредагований у 1992 році та повністю оновлений у 1998 році, окрім
загального обсягу, додаткові обсяги також доступні для Африки,
Саудівської Аравії, Тихоокеанського регіону та Америки.
Сталий розвиток туризму у СОТ: збірка належних практик (2000). Ця
публікація містить близько 50 тематичних досліджень, зібраних з 31
країн СОТ. Ці випадки представляють велику різноманітність з точки
зору тем і типів зацікавлених осіб. Методична презентація цих випадків
дозволяє читачам дізнатися про передумови, фактори успіху для
стійкості та уроки, отримані з цього досвіду.
Сталий розвиток туризму: анотована бібліографія (останнє видання
листопада 1999 р.) - найбільш повна та періодично оновлювана
колекція книг і статей на цю тему, ця публікація є цінним джерелом для
подальшої інформації та досліджень у вищезгаданій сфері. Тематичний
індекс дозволяє легко шукати за темами.
СОТ Що треба знати менеджерам з туризму: практичний посібник з
розробки та використання показників сталого туризму (1996) визначає
набір ключових показників, і додаткових показників для прибережних,
острівних, гірських, міських, культурних та природних районів, описує
методологію для визначення специфічних показників для вимірювання
екологічного та соціально-економічного впливу туризму.
Рекомендації СОТ щодо сталого розвитку та управління туризмом
у національних парках та захищених районах (1992). Спільна
публікація СОТ, ЮНЕП та МСОП з метою надання допомоги
відповідним органам влади у досягненні сталого використання своїх
національних парків та охоронних територій, як основних напрямків
екотуризму. Переглянуте видання цієї публікації (вперше відредаговане
у 1992 році) перевидана у 2001 році.
СОТ поза зеленим горизонтом: принципи сталого туризму, вид. Ширлі
Ебер (1992, Концерн з туризму / WWF UK Ltd).
Стійкий туризм, орієнтований на громаду: Довідник C Urquico (1998
ASSET, Філіппіни) - Визначає наслідки громадського підходу до туризму

та надає практичні рекомендації щодо успішного запуску та запуску
проектів соціального туризму в країнах, що розвиваються.
Керівництво з туризму в громаді Марка Манна (2000 р. Туризм /
сканування Землі). - Довідник соціального туризму - це книга з
додатковими списками, розширеними описами турів, корисним
відповідальним туризмом, розділами про принципи соціально
відповідального туризму тощо.
Конфлікт і зміни в сільській місцевості Гай М. Робінсон (1990, John
Wiley & Sons Ltd.) - Загальна тема книги - це те, як сільські райони
постраждали від економічних змін і урбанізації в повоєнний час.
Сучасні проблеми в розвитку туризму: під редакцією Д. Г. Пірса і Р.
В. Батлера (1999, Routledge). - Ця книга знаходиться на передньому
краї швидко розвивається галузі і буде цінним ресурсом для всіх, хто
зацікавлений у зміні обличчя туризму; він поєднує дослідження
сучасних проблем розвитку туризму з уважним вивченням підходів до
досліджень туризму.
МСОП, Всесвітній союз охорони природи, 2002. «Туризм і
354
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охоронювані території», вип. 12, № 1 журналу «Парки», МСОП, Захід,
Швейцарія Парки для життя: дія для захищених територій у Європі,
опублікована МСОП - Всесвітній союз охорони природи (1994) - це один
з багатьох регіональних планів дій Комісією з питань національних
парків і охоронних територій (CNPPA) в результаті IV Всесвітнього
Конгресу парків (Каракас, Венесуела, 1992 р.) і як внесок у виконання
Каракаського плану дій.
Співробітницькі підходи до управління природними ресурсами:
випадок управління прибережною смугою в районі Путталам, Фоелл,
Дж., Харрісон Е. та Стіррат, Р.Л. (2000)
Зберегти або знищити: туризм і навколишнє середовище, Джонатан
Кроал (1995, фонд Калусте Гюльбенкян).
Туристичний розвиток Дуглас Пірс (1989, Longman Scientific &
Technical, 2-е видання) - це книга, що має велике значення для
студентів, викладачів і дослідників у всіх аспектах туризму, а також для
професіоналів туристичної / туристичної галузі; ширший фокус цього
другого видання також допомагає тим, хто бере участь у дослідженнях

розвитку та агентствах з розвитку та організаціях, що мають інтереси в
галузі туризму.
Назустріч якісному сільському туризму (Європейська Комісія,
1999), ЄС Брюссель
Всесвітня комісія з охоронних територій, 2002. «Сталий туризм в
охоронюваних районах: керівні принципи планування та управління».
МСОП, Всесвітній союз охорони природи, Заліз, Швейцарія.
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Вебграфія (станом на 24-04-2019)
Дослідження
доступного
туризму, місце блогу:
http://accessibletourismresearc
h.blogspot.com.
Європейський
Форум
Доступності:

Відвідайте Англію:
www.visitengland.org

www.edf-feph.org/
європейська мережа доступного
туризму (ENAT):

Всесвітня програма дій щодо
інвалідів,
частина 2:
www.un.org/disabilities/
www.disstudies.org

www.accessibletourism.org
Європа для всіх:

Всесвітня
Туристична
Організація (UNWTO):

www.europeforall.com/home.sea
m
Міжнародна
повітряно
транспортна асоціація (IATA):

www.unwto.org
http://ethics.unwto.org/en/conte
nt/accessible-tourism

www.iata.org
www.iata.org/publications/airline
s-international/
Rolling Rains Report:
http://www.rollingrains.com/
Сідней для Всіх:
www.sydneyforall.com/
Європейський каталог
доступного туризму:
http://pantou.org
Угода ООН:
https://www.un.org/development
/desa/disabilities/

