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ФОРМУВАННЯ МОТИВІВ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Анотація. У статті висвітлено мотиви здійснення підприємницької туристичної діяльності агрофор-
муваннями. Виявлено їх чинники, напрями й форми прояву, здійснення та застосування. Визначено залежнос-
ті мотивів та їх характеру (як внутрішні й зовнішні) від проблем і пріоритетів аграрних підприємств, які 
надають туристичні послуги. Обґрунтовано перспективи такої діяльності та можливі мотиви й резерви на 
майбутнє принаймні у трьох площинах — виробничій (економічній), соціальній, психологічній.

Ключові слова: аграрні підприємства, туристична діяльність, мотиви, внутрішні, зовнішні, здійснення, 
управління.

Summary. The article highlights the reasons for implementing entrepreneurial tourism activity by agribusiness. 
Their factors, directions and forms of manifestation and implementation and application are revealed. Certain de-
pendencies of motives and their nature (both internal and external) on problems and priorities of agrarian enterprises, 
which render tourist services. Reasonable perspectives of such activity and possible motives and reserves for the future 
in at least three planes — industrial (economic), social, psychological.

Key words: agrarian enterprises, tourism activity, motives, internal, external, implementation, management.

© І. А. Романюк, В. Ф. Яровий, 2017

Бібліографія ДСТУ:
Романюк І. А. Формування мотивів здійснення туристичної діяльності аграрними підприємствами / І. А. Романюк, В. Ф. Яро-

вий  // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2017. — № 3 (39). — С. 67–70.
References (АРА):
Romaniuk, I. A. & Yarovyi, V. F. (2017). Formuvannia motyviv zdiisnennia turystychnoi diialnosti ahrarnymy pidpryiemstvamy [Forming rea-

sons of realization of tourist activity by agrarian enterprises]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, 3 (39), 67–70 (in Ukr.).



68

Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (39) 2017

спонукає до неї на внутрішньо- й міжгалузевому 
рівні. І вже зовсім рідко йдеться про організацію 
на соціально-економічному рівні нових видів ді-
яльності — санаторно-курортного й готельно-
ресторанного господарства, туристичних послуг у 
напрямі сільського зеленого, освітньо-пізнаваль-
ного, екологічного туризму, фірмової торгівлі, на-
родних промислів і ремесел тощо.

У процесі дослідження було виявлено, що 
власники й менеджмент агробізнесу досить скеп-
тично відносяться до перспектив розширення ді-
яльності на основі диверсифікації [1, с. 80]. Між 
тим європейський досвід переконує, що глобалі-
зований світ прагне унікальних вражень від ма-
льовничої природи сільських територій, простої, 
але якісної органічно чистої їжі і відповідних на-
поїв, традиційного способу життя, який далекий 
від прискорених темпів великих мегаполісів. Тому 
послугами саме сільського зеленого туризму ко-
ристується вже кожен третій турист у США та Єв-
ропі. І якщо в країнах ЄС його малі підприємства 
користуються всебічною державною підтримкою 
й рахуються на десятки тисяч, то в Україні цей по-
казник є на порядок менший.

Здійснене дослідження показує наявність 
декількох причин такого становища: традиційно 
прибуткове аграрне виробництво й відсутність 
мотивів його доповнення навіть через можливі 
економічні вигоди; погана інфраструктура й до-
ступність туристичних атракцій на селі; обезці-
нювання власного природного й соціокультурно-
го оточення; дефіцит фінансово-інвестиційних 
та інших ресурсів; незнання інститутів державної 
підтримки й регулювання; зневіра у власних си-
лах, лінь і небажання працювати [2, с. 244]. Також 
є переконання, що зелений туризм вимагає спеці-
алізації та потребує зосередження всіх зусиль фер-
мерських або селянських родин саме на ньому. 
Про це свідчать агрооселі, які надають туристичні 
послуги у Карпатах та Передкарпатті, на Поділлі, 
Херсонщині та в інших регіонах.

Отже, з метою активізації цього виду діяль-
ності необхідна обізнаність сільських жителів про 
напрями здійснення, вартість і форми надання 
туристичних послуг на селі, їх види, очікувані фі-
нансово-економічні результати. Щоб їх спонука-
ти до цього виду діяльності, потрібні відповідні 
мотиви, їх моніторинг, оцінка й діагностика [3, 
с. 302]. Соціологічні опитування власників і мене-
джерів аграрних підприємств, що надають послу-
ги сільського зеленого туризму, які проводяться 
час від часу, вказують на пріоритет матеріальних 
інтересів — збільшення доходності своїх госпо-
дарств і вже потім — досягнення вищого соціаль-
ного статусу, особистісне зростання, діяльність в 
інтересах сільських громад тощо.

Не заперечуючи проти таких мотивів в умо-
вах децентралізації управління й ринкового ме-

Постановка проблеми. Питання розвитку під-
приємництва та підприємницької активності в 
Україні, особливо в структурі сільської економіки, 
агросфери, сільського зеленого туризму, залиша-
ються одними з актуальних як у теоретичному, так 
і в практичному соціально-економічному вимірах. 
Це пояснюється невирішеними проблемами фор-
мування середнього класу на селі, значним рівнем 
безробіття, занепадом сільських територій та змен-
шенням соціального статусу сільських жителів. 
Тому важливе значення має виявлення причин та 
ризиків такого становища, з одного боку, а також 
можливостей та резервів їх усунення й збільшення 
активності підприємницької діяльності — з іншого.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Все-
бічний аналіз наукових публікацій у сфері аграр-
ної економіки, економіки підприємств за вида-
ми економічної діяльності й у суміжних галузях 
показує на те, що на процеси підприємницької 
активності сільського населення суттєво вплива-
ють, з одного боку, ринкове й інституційне серед-
овище, механізми державної регуляторної політи-
ки в аграрній сфері, сфері сільських територій, а 
з іншого — стан ділової організаційної культури, 
освіти, масової свідомості, традиції, що знаходить 
відображення в пріоритетах сільського способу 
життя, мотивації праці та зайнятості (В. Г. Андрій-
чук, П. І. Гайдуцький, В. В. Зіновчук, І. І. Лукінов, 
М. Й. Малік, Л. О. Мармуль, В. Я. Месель-Весе-
ляк, І. А. Романюк, П. Т. Саблук, О. М. Шпичак, 
В. В. Юрчишин та ін.).

Якщо ці питання на рівні сільськогосподар-
ського виробництва є достатньо вивченими у 
аспектах формування місії агроформувань, мети 
їх функціонування, забезпеченості ресурсами, 
впровадження інновацій, то на рівні диверсифі-
кації основної діяльності й доповнення не менш 
рентабельними додатковими, насамперед послу-
гами сільського зеленого туризму, залишаються 
поза увагою широкого наукового загалу. Отже, 
виявлені проблеми потребують поглиблених на-
укових і практичних розробок та їх впровадження.

Метою статті є обґрунтування мотивації ор-
ганізації й надання послуг сільського зеленого 
туризму та здійснення туристичної діяльності 
аграрними підприємствами з метою підвищення 
прибутковості функціонування, посилення соці-
альної відповідальності перед сільськими грома-
дами щодо вирішення екологічних і соціально-
економічних проблем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як 
правило, сільські товаровиробники створюють 
підприємства з метою рентабельного виробни-
цтва найбільш «ходових» на аграрному ринку 
сільськогосподарських культур. Зменшення їх 
урожайності й рентабельності у несприятливі за 
погодними умовами роки призводить до розу-
міння необхідності диверсифікації виробництва і 
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ханізму господарювання, доцільно інформувати 
місцевих підприємців та членів сільських гро-
мад загалом і про інші переваги від утвердження 
туристичної діяльності на селі. Насамперед, це 
дійсно зростання зайнятості як беспосередньо у 
підприємствах-надавачах туристичних послуг, так 
і супутніх підприємствах, які можуть бути органі-
зовані на їх доповнення; розвиток інфраструкту-
ри загального й спеціального користування; по-
кращення благоустрою сільських територій [4].

Виняткове значення має особистісне зрос-
тання сільських жителів у процесі здійснення ту-
ристичної діяльності, яке має якісні виміри. Це 
і освітньо-пізнавальні навички й уміння, участь 
у культурному обміні, моральне задоволення від 
корисності людям, від участі у вирішенні еколо-
гічних і соціальних проблем, суспільно-значимої 
діяльності, волонтерства та ін. До своєрідних 
мотивів можна віднести й думку та повагу од-
носельців, сусідів, громадськості. Так, для біль-
шості опитаних — 92,5 % (185 осіб з 200) — під-
приємницька туристична діяльність являє собою 
в першу чергу джерело додаткового доходу. На 
другому місці (84,5 % опитаних) позиціонується 
підприємництво як спосіб самореалізації осо-
бистості.

Вагоме значення, крім економічних та со-
ціальних, мають психологічні мотиви здійснен-
ня сільського зеленого туризму. У цьому випадку 
йдеться про почуття незалежності, підприємниць-
кої свободи, значимості, наявності вільного часу, 
задоволення керівних амбіцій. Нарешті, це успіш-
ність, визнання родини, вдячність близьких тощо 
[5, с. 143]. Також до занять туризмом як видом під-
приємництва спонукає відносна невибагливість 
до наявності значних додаткових інвестицій, обі-
гових грошових коштів, спеціальної підготовки 
кадрів. Туристичною атракцією або дестинацією 
може бути вся сільська територія, як і все майно 
господаря може залучатися до туризму.

При цьому конкурентними перевагами, які 
можуть перетворюватися навіть на мотиви здій-
снення сільського зеленого туризму у разі відсут-
ності інших, є близькість аграрних підприємств 
до значимих природоохоронних територій, запо-
відників і заказників, національних та інших при-
родних парків, до місць з унікальними історич-
ними подіями, місцями та іншими явищами, до 
місць проведення або організації сучасних свят, 
заходів, розваг, оздоровлення та ін. Вагомими є й 
унікальні туристичні маршрути, унікальні ужит-
ково-прикладні речі, інші культурні надбання, 
які цікавлять туристів і справляють незабутнє вра-
ження на відпочивальників [6, с. 49].

Проте будь-які внутрішні мотиви — мате-
ріально-економічні, моральні, соціальні й пси-
хологічні мають бути підтримані мотивами зо-
внішніми. Йдеться про підтримку державними 

органами влади у формі всіляких податкових 
пільг, державно-приватного партнерства; регіо-
нальною владою у формі залучення до виконання 
програм і проектів регіонального розвитку; сіль-
ськими громадами й засобами масової інформації 
з визнанням як підприємства або людини року, 
почесного громадянина села, публікаціями в пре-
сі, електронних ЗМІ та ін. При цьому, на наше 
глибоке переконання, і диверсифіковані аграрні 
підприємства, які надають додаткові туристичні 
послуги, і спеціалізовані туристичні підприємства 
на селі мають свої ринкові ніші, споживачів, по-
пит та можуть бути прибутковими.

Висновки. Мотиви здійснення підприємниць-
кої туристичної діяльності агроформуваннями 
мають внутрішній і зовнішній характер, напрями 
прояву та форми надання. Вони проявляються у 
будь-який момент часу функціонування підпри-
ємств і залежать від рівня їх розвитку і можливих 
ризиків, фінансово-економічної стійкості та без-
пеки, специфіки бізнес-процесів, умов і ресурсів 
сільських територій. Також вони формуються під 
впливом світогляду й культури їх власників та 
працівників, етнічних особливостей і культурно-
історичних традицій місць розміщення, попиту 
туристів та інших споживачів, ставлення держав-
них і громадських інститутів.

На наше глибоке переконання, туристична ді-
яльність агроформувань на селі є не тільки вироб-
ничо-економічною, але й творчою та конструк-
тивною. Вона заслуговує на всіляку підтримку. 
Її додаткові мотиви можуть надати обґрунтовані 
системи управління, стратегії маркетингу та орга-
нізаційно-економічні механізми господарюван-
ня, які використовуються на підприємствах.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF GRAIN PRODUCTION  
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Анотація. Досліджено сучасний стан зерновиробництва в  Херсонській області. Проаналізовано ефек-
тивність виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах, запропоновано шляхи її 
підвищення.

Ключові слова:  зерновиробництво, економічна ефективність, урожайність, собівартість, прибуток, 
рівень рентабельності.

Summary. The present state of grain production in the Kherson region is studied. The efficiency of production of 
grain crops in agricultural enterprises is analysed, ways of its increase are suggested.

Key words: Grain production, economic efficiency, yield, prime cost, profit, profitability level.

Relevance of the problem. At the current stage of 
development, food security of any country depends 
to a large extent on the effective functioning of grain 
production as the main source of food supply to the 
population, as well as the livestock sector as the sup-
plier of feed.

To meet the needs of the state for the necessary 
amount and range of grain, systematic and balanced 
production, storage, processing and use of grain re-
sources should be established, and a complete modifi-
cation of the state grain production management sys-

tem should be undertaken. It is about the formation of 
new connections between producers and consumers of 
grain on the basis of mutual interest, which will pro-
mote the growth of production volumes and optimal 
use of products.

Analysis of recent research and publications. The 
works of well-known scientists and economists are de-
voted to studying the problems of efficient functioning 
of grain production: V. G. Andriychuk [1], S. S. Bakay, 
Y. D. Bilyk, V. I. Boykj, P. I. Gaidutsky, Y. V. Holubko-
va [2], M. V. Zaburannoii [3], M. G. Lobas, P. M. Ma-
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