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ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА  

СФЕРИ СІЛЬСЬКОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ 

 
Наведено дефініцію логістики суб’єкта підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Розглянуто 

основні чинники, які негативно впливають на впровадження логістики в туристичному секторі економіки 

України. Окреслено базові завдання логістики матеріально-технічного забезпечення суб’єктів 

підприємництва сфери сільського аграрного туризму. Визначена сутність інформаційної логістики в 

сільському аграрному туризмі. Розглянуто три складові послуг у туристичному бізнесі. Охарактеризована 

логістика складських систем та логістика збуту туристичних продуктів сільського аграрного туризму. 

Визначено основні етапи обґрунтування механізмів логістичного управління суб’єктом підприємництва 

сфери сільського аграрного туризму.  
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Постановка проблеми. Останнім часом на 

селі посилюються прояви негативних процесів: 

катастрофічне скорочення чисельності сільсь-

кого населення, потенційними наслідками якого 

є руйнування поселенської мережі, зміни проце-

сів старіння жителів сільських територій; недо-

виробництво продукції сільського господарства, 

що загрожує запустінням сільськогосподарських 

угідь, деградацією аграрного сектора, продово-

льчою небезпекою тощо; наростання вже існую-

чих соціальних проблем; відмирання сільської 

культури, звичаїв, традицій. Розв’язання про-

блем сільських територій лежить у площині 

розширення позааграрних напрямів діяльності, 

серед яких важлива роль відводиться туристич-

ній підприємницькій діяльності в аграрній сфері. 

Сільський аграрний туризм один із засобів подо-

лання багатьох сільських проблем. Розвиток 

туризму в аграрній сфері стимулює як форми 

сімейного господарювання, так і мале підприєм-

ництво; вирішує низку гострих соціальних про-

блем, зокрема, масового безробіття, закордон-

ного заробітчанства, збереження етнокультурної 

самобутності історичних регіонів нашої держави 

тощо. 
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ченко, М.Й. Рутинського, В.К. Терещенка, 

Т.І. Ткаченко та іншших. Однак, враховуючи 

їхні плідні теоретичні та практичні 

напрацювання щодо визначення, організації й 

управління діяльністю підприємств сільського 

аграрного туризму, існує низка невирішених 

проблем управління туристичною 

підприємницькою діяльністю в аграрній сфері, 

які потребують подальших досліджень у цьому 

напрямі. 

Мета статті – визначити основні види логістики 

в управлінні суб’єктами туристичного під-

приємництва в сфері сільського аграрного туризму. 

Опис основного матеріалу дослідження. У 

туризмі логістика розглядається як 

“управління продуктовими потоками 

туристичних підприємств, що включає 

раціональну організацію формування, збуту та 

споживання туристичного продукту і 

супроводження цих процесів проходженням 

інформаційних потоків” [6]. Логістика в 

сільському аграрному туризмі виконує кілька 

функцій, які поділяються на такі види: 

логістика ресурсної бази, логістика суб’єкта 

підприємництва сфери сільського аграрного 

туризму, яка включає логістику матеріально-

технічної бази, інформаційну логістику на 

вхідному потоці; виробничу логістику, що 

передбачає безпосереднє формування та 

створення туристичного продукту сільського 

аграрного туризму; логістику транспортних 

систем для ефективного обслуговування руху 

туристичних потоків, логістику екскурсійного 

обслуговування та супутніх послуг у 

сільському аграрному туризмі, логістику 

складських систем для зберігання запасів, що 

будуть використані у процесі надання 
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туристичних послуг, і логістика збуту 

туристичних продуктів, яка охоплює розподіл, 

просування та визначення каналів реалізації 

готової продукції.  

Початковою та програмуючою ланкою розви-

тку туризму мають бути рекреаційно-туристичні 

ресурси, відповідно до логістичного потенціалу 

(пропускної спроможності), за якими слід визна-

чати потоки туристів, а їхні потреби в комплексі 

необхідних послуг (проживання, харчування, 

перевезення, інформаційно-програмний супро-

від) мають забезпечуватися розвитком відповід-

ної матеріально-технічної бази туризму. 

Логістику туристичного підприємства 

розглядають як один із засобів ефективного 

менеджменту в туризмі. Логістика суб’єкта 

підприємництва сфери сільського аграрного 

туризму визначається як специфічна 

діяльність у сільському аграрному туризмі, 

сутність якої полягає у плануванні, управлінні 

та контролі процесів, що здійснюються у 

процесі розробки туристичного продукту, 

його формуванні та доведенні у готовому 

вигляді до споживача згідно з його інтересами 

і вимогами. Логістика суб’єкта туристичного 

підприємництва в аграрній сфері – це ефе-

ктивний підхід до управління туристичними, 

інформаційними, фінансовими потоками та 

потоками послуг у сільському аграрному 

туризмі.  

Впровадженню логістики в туристському се-

кторі економіки України протидіє негативний 

вплив низки чинників, основними з яких є: 

1) низька в цілому по країні договірна 

дисципліна і відсутність чітких законодавчих 

визначень таких базових понять, як, наприклад, 

туристичний сервіс, якість обслуговування в 

туризмі тощо; 

2) наявність ситуацій, коли за порушення 

договірних зобов’язань з реалізації туристичного 

продукту не визначена відповідальна особа або 

організація за невиконання або неналежне їх 

виконання; 

3) закритість українського бізнесу для інозем-

них інвестицій, підприємців та ін.; 

4) потужний тиск зовнішньоекономічних 

чинників на стійкість курсу гривні, стабілізацію 

цін та ін. 

Базовими завданнями логістики матеріально-

технічного забезпечення суб’єктів підприємниц-

тва сфери сільського аграрного туризму є: 

1. Встановлення оптимальних термінів 

заготівлі сировини, продовольчих і непродово-

льчих товарів, устаткування, запчастин для ефе-

ктивного функціонування суб’єктів підприємни-

цтва сфери сільського аграрного туризму. 

2. Забезпечення точного співвідношення між 

кількістю поставок готової продукції та потре-

бами в них. 

3. Дотримання вимог до якості товарів, що 

закуповуються для участі у формуванні туристи-

чного продукту сільського аграрного туризму. 

Логістика матеріально-технічного забезпе-

чення має займатися організацією пошуку та 

закупівлею необхідних товарів відповідної яко-

сті й за мінімальними цінами. На оптимізацію 

заготівельного логістичного ланцюжка вплива-

ють як зовнішні, так і внутрішні фактори. До 

зовнішніх слід віднести відносини підприємців 

із кредиторами та постачальниками. Внутрішні 

фактори пов’язані з різним розумінням оптима-

льної діяльності ланок ланцюжка, необхідністю 

пошуку економічних компромісів між різними 

підрозділами фірм.  

Успішне здійснення закупівель передбачає 

наявність широкого спектра інформації про стан 

ринків. Для дослідження ринку регулярно відби-

рають та оцінюють детальну інформацію з ме-

тою визначення місткості ринку і створення 

передумов для оптимізації закупівель. Сутність 

інформаційної логістики в сільському аграрному 

туризмі полягає в організації потоків даних, що 

супроводжують туристичний потік, і є істотною 

ланкою, яка пов’язує постачання, виробництво і 

збут. Під інформаційною інфраструктурою логі-

стичної системи в сільському аграрному туризмі 

розуміють сукупність взаємопов'язаних засобів і 

методів, що забезпечують підготовку інформації, 

а саме: збір даних та їх первинна обробка, конт-

роль достовірності, зберігання та передача інфо-

рмації, її оновлення, коригування та презентація.  

Транспортні послуги  один з основних 

видів послуг у туризмі. На них припадає й 

основна частка в структурі ціни туру. Залежно 

від тривалості й дальності подорожі ця частка 

здебільшого коливається від 20 до 60%. 

Головними завданнями, що вирішує 

транспортна логістична система, є координація 

транспортного обслуговування споживачів за 

їхніми замовленнями. Це потребує 

комплексного підходу для виконання всіх умов 

перевезення та доставки з мінімізацією 

транспортних витрат. Вирішення цього 

комплексного завдання можливе завдяки 

логістиці.  

У туристичному бізнесі розрізняють три 

складові туристичних послуг: 

1. Основні послуги – регламентуються договором 

і охоплюють не менше двох послуг (як правило, це 

транспортування, проживання і харчування).  
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2. Додаткові послуги – надаються за окрему 

плату (екскурсії, культурно-оглядові заходи, 

атракції і визначають ту суму (в грошовому ек-

віваленті), яку залишає турист у місцях відвіду-

вання. Надання додаткових послуг забезпечують 

підприємства, що спеціалізуються на туризмі та 

є виробниками, наприклад, сувенірної та літера-

турно-картографічної продукції, товарів для 

відпочинку, медикаментів тощо, а також екскур-

соводи, гіди, аніматори, журналісти, страхові 

компанії, кредитні інституції, пункти прокату 

туристичного спорядження, навчальні заклади з 

підготовки кадрів для туризму, інститути марке-

тингових досліджень, дипломатичні представни-

цтва. 

3. Супутні послуги надають підприємства, які 

певною мірою є залежними від туризму  це 

виробники спортивних товарів, одягу (для від-

починку і туризму), фототоварів, косметичних 

засобів; підприємства громадського харчування, 

салони краси; підприємства, що надають торгові, 

інформаційні, тренерські, медичні послуги та 

зв’язок, а також культурно-просвітницькі за-

клади. 

На ринку логістичних послуг у сільському аг-

рарному туризмі спостерігається тенденція до 

зростання вимог споживачів до комплексності та 

якості послуг. 

У сфері туристичних послуг ключовими мо-

ментами якості логістики є: гарантія надання 

туристичних послуг за будь-яких умов; реальна 

можливість реформування туристичного проду-

кту за першою вимогою замовника; наявність 

широкого спектра пропозицій туристичних пос-

луг у логістичній системі; стабільність матеріа-

льно-технічного забезпечення клієнтів під час 

споживання туристичних послуг, максимальна 

відповідність за виконання замовлень відповідно 

до вимог клієнтів; об’єктивність цін на логісти-

чні туристичні послуги; регулярність інформу-

вання клієнтів про рівень і структуру витрат на 

логістичне обслуговування; наявність у логісти-

чній системі можливостей надання постійним 

клієнтам прихованих знижок у вигляді логістич-

них туристичних послуг, які надаються безкош-

товно; забезпечення високої якості презентацій 

туристичних послуг. 

Для зберігання товарів і запасів деякими 

суб’єктами підприємництва сфери сільського 

аграрного туризму відведені відповідні склади. 

Підприємець несе певні витрати, пов'язані з 

утриманням складів і здійсненням складських 

операцій.  

Логістичний процес на складі суб’єкта підп-

риємництва сфери сільського аграрного туризму 

є сукупністю таких етапів: постачання запасів 

продовольчих і непродовольчих товарів; конт-

ролю за постачаннями; розвантаження і прий-

мання вантажів; внутрішньоскладського транс-

портування вантажів; складування і зберігання 

вантажів; інформаційного обслуговування 

складу; забезпечення обслуговування необхід-

ними товарними запасами процесу надання ту-

ристичних послуг. 

Логістика збуту туристичних продуктів – це 

невід’ємна частина загальної логістичної сис-

теми, що забезпечує найбільш ефективну органі-

зацію розподілу туристичних продуктів сфери 

сільського аграрного туризму. Просування тури-

стичного продукту включає в себе комплекс 

заходів, спрямованих на його реалізацію: рекла-

мування турів по телебаченню, радіо, на плака-

тах, рухливих засобах транспорту (трамваї, тро-

лейбуси та ін.); участь у спеціалізованих вистав-

ках, ярмарках; видання каталогів, буклетів, на-

стінних, кишенькових календарів та ін. 

Подолання проблем неузгодженості підприє-

мницьких процесів зі змінами навколишнього 

середовища можливе за умов використання нау-

ково обґрунтованих підходів до управління 

суб’єктами підприємництва на основі процесно-

системного аналізу його діяльності.  

Основні етапи обґрунтування механізмів ло-

гістичного управління суб’єктом підприємниц-

тва сфери сільського аграрного туризму є такі: 

- моніторинг діючої системи механізмів 

управління суб’єктом туристичного підприєм-

ництва в аграрній сфері на сучасному етапі рин-

кових перетворень; 

- розробка стратегії логістичного управління 

на основі прогнозування основних закономірно-

стей логістичної діяльності; 

- обґрунтування і конкретизація моделей 

оцінки, контролю та прогнозування ефективно-

сті логістичної діяльності суб’єкта туристичного 

підприємництва в аграрній сфері, що забезпечать 

інформаційну базу для підготовки та високої 

оперативності прийняття управлінських рішень і 

проведення дійового контролю за ходом їх вико-

нання;  

- визначення системи заходів і способів за-

провадження нових методів і технологій у прак-

тику логістичного управління за принципом 

сукупного результату.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Розглянуто концептуальні положення 

розвитку логістики суб’єктів підприємництва 

сфери сільського аграрного туризму, що перед-

бачають необхідність створення дійової логісти-

чної системи з врахуванням особливостей всіх 
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галузей логістики суб’єктів підприємництва 

сфери  сільського аграрного туризму, а саме: 

виробництва туристичних продуктів, матеріа-

льно-технічного забезпечення, інформаційної 

інфраструктури, транспортування, екскурсійного 

обслуговування та супутніх послуг, складських 

систем, збуту туристичного продукту. Така 

логістична система дозволить впровадити 

комплексне управління потоковими процесами, 

що є одним із найважливіших напрямів у 

забезпеченні високого конкурентного статусу 

суб’єкта підприємництва в туристичній галузі. 
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