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Сьогодні туризм стає однією з галузей, що впливає на загальний стан і 

тенденції розвитку національної економіки. Зважаючи на це, залучення 

наукових установ з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку сфери 

туризму та курортів, реалізація науково-дослідних робіт у цій сфері є досить 

важливим засобом у формуванні державної політики. Останнього часу в 

Україні все більшої популярності набуває зелений, або сільський туризм. За 

визначенням експертів ВТО, сільський зелений туризм – найдинамічніший 

сектор світового туристичного господарства. Обсяги надання агротуристичних 

послуг у постіндустріальних країнах у 2-4 рази перевищують обсяги зростання 

готельної бази та курортного сервісу в цих країнах. Європейський Союз 

розглядає сільський зелений туризм як визначальний чинник розвитку 

сільських територій і спосіб «прив’язки» трудових ресурсів до проживання і 

праці у сільській місцевості. За оцінкою Європейської Федерації фермерського 

та сільського туризму (Euro Gites) європейський ринок налічує близько 2 млн 

ліжко-місць. В Україні він становить 150 тис. потенційних учасників зеленого 

туризму. Офіційно запрошують на відпочинок у сільську місцевість більш, ніж 

37 садиб у семи регіонах країни. Спілка сприяння сільському туризму вважає, 

що цей показник для України є достатньо успішним. Власники садиб у 

сільській місцевості зацікавлені у формуванні постійних маршрутів з метою 

залученням все більшого числа споживачів послуг.  

В Україні схвалено Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 

2026 року [1]. Основними завданнями Стратегії серед інших є створення умов 

для розвитку екологічного (зеленого) та сільського туризму. Зелений туризм 

передбачає проведення вільного часу як стаціонарного/пасивного відпочинку у 

сільській місцевості з невеликими радіальними маршрутами і мінімально-

необхідним набором послуг. Як правило, тимчасове перебування туристів, і, 



Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів 

 61 

відповідно, отримання послуг, відбувається у власному житловому будинку 

сільського господаря, або окремому (гостьовому) будинку, або на території 

особистого селянського (фермерського) господарства. Власники надають 

відпочивальникам можливість проживання і харчування. 

Вагомим питанням для розвитку і популяризації сільського зеленого 

туризму є категоризація зелених садиб. Клієнт повинен чітко знати, які саме 

послуги йому запропонують у тій чи іншій садибі. Задля урізноманітнення 

послуг і задоволення зростаючого попиту відпочивальників, останні 5–7 років в 

Україні було відкрито кінні ферми, з’явилися рибальські села, приватні 

зоокутки, мисливські будиночки, парки птахів, страусові ферми, домашні музеї, 

пасіки тощо. 

До найважливіших ознак сільського туризму, якими цікавляться туристи, 

належать: 

а) можливість відпочинку в середовищі, що відрізняється від міських 

умов життя і праці; 

б) тиша, спокій, сповільнений рух; 

в) можливість участі у житті селянської родини, господарських процесах, 

контакту з домашніми тваринами; 

г) пізнання культури, традицій, обрядів, мови; 

д) споживання регіональних страв домашнього приготування. 

До вищеперерахованих базових ознак можна віднести і послугу з 

апітерапії, зокрема її різновид – апівуликотерапію, яка набуває все більшої 

популярності. Апівуликотерапія – це направлення апітерапії, що базується на 

близькому контакті людини та бджолиної сім’ї. В цьому контексті поняття 

«апівуликотерапія» необхідно розглядати не тільки як цілющий сон на 

вуликах – лежаках, а й перебування поблизу вулика, торкаючись спиною стінки 

вулика.  

Сон на вулику-лежанці – чудова комплексна терапія на цілий організм 

людини, що базується на її близькому контакті з бджолиною сім’єю, яка 

активно працює, відновлює кровообіг, сили та імунітет й стабілізує тиск. 

Апітерапія, це ніщо інше, як лікувальний вібромассаж. На організм людини 

великий позитивний вплив має не лише «живе» тепло бджолиної сім`ї, але й 

мікровібрації, які створюються змахами крилець бджіл, що діють як 

вібромасаж, що, у свою чергу, позитивно діє на нервову, кровоносну, м’язову 

систему, створюючи умови для самокорегування функцій внутрішніх органів. 

Велике значення мають також запахи, що йдуть із вуликів. Через дрібну сіточку 

з бджолиного житла виходить чисте і цілюще повітря, яке відмінно підходить 

для інгаляції. За десять хвилин його вдихання в бронхах і легенях людини гине 

більшість мікробів. Біля самого вулика повітря високоіонізоване, завдяки чому, 

потрапляючи до організму людини, воно знижує рівень вільних радикалів. А ще 

від бджолиної сім’ї виходить сильне біомагнітне поле, яке нормалізує всі 

функції організму і покращує імунітет. Це потужне біологічне магнітне поле, 
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під дією якого відбувається вирівнювання порушень електромагнітного поля 

людини, внаслідок яких виникають різні захворювання. Основна його суть у 

тому, що бджолосім’я виробляє потужне магнітне поле, що вирівнює 

енергетику людини. Під час сну над вуликом людину лікує сама природа. 

З огляду на набуту за останні роки затребуваність [2-10] та 

перспективність в майбутньому, вбачається доцільність та своєчасність 

розроблення вимог до якості послуг, зокрема до точності виконання, 

естетичності, комфортності, а саме: до конструкції, звукоізоляції, внутрішніх та 

зовнішніх матеріалів «апівулико-будиночка», а також кліматичних режимів 

всередині будиночка під час надання послуг тощо. Крім цього, мають бути 

встановлені вимоги до контролю якості послуг та безпечності їх надання. Саме 

з цією метою розпочата робота стосовно розробки національного стандарту 

щодо вимог до надання послуги з апівуликотерапії у сфері зеленого/сільського 

туризму гармонізованого з міжнародними та європейськими нормативними 

документами. 

Основними завданнями при цьому передбачено: аналіз та гармонізація 

національної законодавчо-нормативної бази з міжнародною; проведення 

патентного пошуку за обраною темою; розробка конструкції будиночків для 

застосування апівуликотерапії; проведення досліджень та розробка вимог до 

умов та застосування апівуликотерапії; дослідження позитивного впливу 

апівуликотерапiї на організм людини з використанням запатентованої методики 

на основі б/х показникiв ротової рідини; розробка національного стандарту 

щодо вимог до надання послуги з апівуликотерапії. 

При формуванні концепції розвитку діяльності у сфері туризму і курортів 

забезпечення безпечності послуг з апівуликотерапії та створення умов для 

розвитку екологічного (зеленого) і сільського туризму можливе за рахунок 

гармонізації національних стандартів з міжнародними. Впровадження 

міжнародної системи якості послуг сприятиме підвищенню якості 

національного туристичного продукту. 
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