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ДО ОЗНАЧЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ 

Проаналізовано трансформацію змісту поняття туризм у руслі плюралізму мис-
леннєвої діяльності. Виокремлено три базові підходи до трактування поняття на 
етапі постнекласичного розвитку науки: статистично-економічний, філософсько-
культурологічний, поведінково-мотиваційний. Обґрунтовано екскурсійний туризм як 
один із видів туризму, що формується у руслі постмодерного підходу до означення 
туриста та розвитку туристичної діяльності. Подано авторське трактування екс-
курсійного туризму (з позиції поведінково-мотиваційного підходу), як виду туризму 
націленого на отримання нового досвіду, неабияких вражень та емоційного задово-
лення від ознайомлення з унікальними і неповторними об’єктами природи, автен-
тичними пам’ятками історії і культури, архітектурними комплексами поселень, са-
кральними спорудами, фондами музеїв, індустріальними об’єктами, національними 
традиціями та повсякденним способом життя місцевих мешканців певної терито-
рії. Означено критерії екскурсійного туризму та його відмінність від екскурсії. По-
дано мету екскурсійного туризму і, домінуючі форми організації. Узагальнено місце 
екскурсійного туризму у системі туризму. Розкрито його сильні сторони і переваги 
на фоні інших видів туризму особливо у час невизначеності та непевності. Наголо-
шено на важливій ролі екскурсійного туризму у реалізації стратегії збалансованого 
розвитку території. 

Ключові слова: туризм, екскурсійний туризм, екскурсія, постнекласичний етап 
розвитку; поведінково-мотиваційний підхід.

Актуальність дослідження. В умовах трансформації господарського комплексу 
України, становлення четвертинного сектора економіки, проведення широкомасш-
табної реформи адміністративно-територіального устрою держави на часі є дослі-
дження видів діяльності, що забезпечують стабільне й довготривале функціонуван-
ня господарства на локальному рівні. Одним із таких видів є внутрішній екскурсій-
ний туризм, який перебуваючи у затінку міжнародного, виїзного туризму виступає 
осердям збалансованого розвитку господарства на місцях й нівелює коливальні хви-
лі кон’юнктури на туристичні продукти і послуги на глобальному, національному та 
регіональному рівнях. Розвиток цифрових технологій і становлення постіндустріаль-
ного суспільства сумісно з загальною постмодерною ідеєю пошуку сенсу життя, піз-
нання світу, відпочинку, подорожі ініціюють перегляд підходів до означення екскур-
сійного туризму.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало українських і закордонних 
вчених досліджували цю проблему. Суттєвий вклад у дослідження і теоретико-
методичне обґрунтування екскурсійного туризму здійснив В. Кифяк, який подав ав-
торське означення цього виду туризму, розкрив його місце у туризмознавстві, сха-
рактеризував зв’язки з іншими видами й типами туристичної діяльності [7]. О. Лю-
біцева («Ринок туристичних послуг: геопросторові аспекти», 2002) схарактеризува-
ла екскурсійний туризм через призму становлення індустрії туризму й кон’юнктури 
туристичного ринку на глобальному та національному рівнях. М. Білецький, 
Л. Котик проаналізувати розвиток екскурсійного туризму в окремих туристично-
рекреаційний районах України [2–5].

Формулювання цілей статті. Проаналізувати підходи до означення туризму, 
загалом, та екскурсійного туризму, зокрема, на постнекласичному етапі розвитку 
науки. Запропонувати авторське означення екскурсійного туризму, означити його 
місце у системі наук про туризм, схарактеризувати переваги і сильні сторони екскур-
сійного туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Постнекласичний етап розвитку на-
уки, характерними ознаками якого є принципова неузгодженість значення і сенсу 
будь-яких наукових понять і термінів, індетер  мінізм, плюралізм, сконструйована 
мисленнєва діяльність як предмет наукового пізнання та здоровий глузд, як вихід-
ний початок наукового пізнання вносить свої вимоги до переосмислення і модер-
ного змістового трактування головних понять наукових досліджень, одним з яких 
є туризм. Походячи від французького слова tour–прогулянка, поїздка, зараз це по-
няття охоплює широкий спектр видів діяльності, які включають переміщення осіб 
з не комерційною метою поза територією свого постійного проживання тривалістю 
до одного року, галузь економічної діяльності, інноваційний вектор розвитку госпо-
дарства [6], спосіб життя, сферу дозвілля, напрям науки й освіти, галузь статисти-
ки тощо. Така різноплановість трактування поняття вносить сум’яття у виокремлен-
ня його базових понять, укладання типології видів туризму та виокремлення його 
нових напрямків. Остання проблема підсилена процесами наскрізної цифровізації 
сфер людського життя і розвитком технологій доповненої (Augmented Reality) та вір-
туальної (Virtual Reality) реальностей на фоні зростання загальної людської мобіль-
ності та прагнення активного виходу людства за межі Земного простору.

Вперше поняття турист, за дослідженням S. McCabe [13], використав французь-
кий письменник з світовим ім’ям Стендаль у праці «Mémoires d’un touriste» (1838), а 
наукове означення поняття подав F. Ogilvie (1934): «люди у тимчасових подорожах 
далеко від дому, які витрачають кошти отримані з рідної місцевості, а не з місця, 
яке вони відвідують» [15]. 

Ключовим у трактуванні туризму стало означення Ліги Націй (1937), яке окресли-
ло туриста «особою, що подорожує на 24 год. чи більшев іншій країні, відмінній від тої 
в якій вона зазвичай проживає». Воно, хоча й визначаючи міжнародний туризм у су-
часному його розумінні, привнесло у туризм часовий критерій обмеження мінімальної 
тривалості перебування поза місцем свого постійного проживання — 24 год. Цей па-
раметр практично на сто років, до стрімкого зростання мобільності на початку ХХІ ст., 
став визначальним для розмежування туризму і екскурсійної діяльності, мандрівни-
цтва, подорожування, відвідування. Зокрема на «Conference of International Travel and 
Tourism» (1963) ВТО запровадила розмежування між туристом і відвідувачем — «від-
відувач повинен витрачати менше 24 год., а турист — більше 24 год.» [19].
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Активний розвиток туризму, особливо міжнародного, у другій половині ХХ ст. 
зумовив необхідність його статистичного обліку та сформував статистично-
економічний підхід до трактування поняття: ВТО (1991) означила туризм як «діяль-
ність осіб, що подорожують та перебувають у місцях поза їхнім звичним середо-
вищем не більше одного року поспіль для проведення дозвілля, ділових та інших ці-
лей, які не пов’язані зі здійсненням діяльності, яка дає змогу отримувати винагороду 
у межах відвідуваного місця» [8]. «Діяльність осіб» має загальне значення, як усві-
домлене прагнення людей, а не як конкретна виробнича (комерційна) діяльність [18], 
а саме означення стало базовим для більшості національних законодавств із регулю-
вання сфери туризму на національному та міжнародному рівнях.

Дещо пізніше в «International Recommendations for Tourism Statistics» (2008) ООН 
означила туризм як «феномен, для якого статистичне представлення має свої осо-
бливі проблеми через специфічний характер явища» та наголосила, що крім терміну 
туризм в означенні ВТО, у сучасних реаліях доцільно використовувати поняття ту-
ристичний візит (tourism visit) — «перебування в місці, відвіданому під час туристич-
ної поїздки» [11]. При туристичному візиті необов’язковою є ночівля, але необхідним є 
географічний район (ареал, територія, локація) відвідування. Цього ж року ВТО запро-
понувала означення туризму, що стало прикладом формування у науці філософсько-
культурологічний підхід до його трактування: «туризм — це соціальне, культурне та 
економічне явище, яке тягне за собою переміщення людей до країн чи місць поза їхнім 
звичним середовищем для особистих чи ділових/професійних цілей» [20].

У 2014 р. ВТО визначила три критерії, за яких особу можна вважати туристом: 
рух (перебування) поза своїм звичним середовищем, тривалість перебування (до од-
ного року), мета [21]. Також ВТО переглянула підходи до трактування відвідувача та 
екскурсанта: відвідувач (visitor) — мандрівник, який здійснює поїздку до головно-
го пункту проживання за межами свого звичного середовища упродовж менше од-
ного року з будь-якою метою (діловою справою, дозвіллям, особистим призначен-
ням); якщо поїздка відвідувача включає ночівлю його можна класифікувати турис-
том, якщо ночівля відсутня — одноденним відвідувачем (same-day visitor) або екс-
курсантом (excursionist) [20]. 

Паралельно з активним розвитком статистично-економічного підходу до означен-
ня поняття туризм з 80-років ХХ ст. починає розвиватися поведінко-мотиваційний 
підхід, який при означенні туризму робить акцент не на статистично-вимірних по-
казник (час перебування — більше 24 год., до 1 року; відстань від місця проживан-
ня — більше 80 км, 120 км, 160 км), а на психологічних особливостях, які мотиву-
ють особу здійснювати туристичну поїзду та її внутрішніх переживаннях/емоціях 
під час туристичної подорожі. Саме цей підхід заслуговує особливої уваги в епоху 
цифровізації, коли відвідування нових місць за допомогою пристроїв VR не передба-
чають долання реального простору, а насиченість повсякденного життя та його ви-
сока часоплинність тісно переплітають економічну діяльність осіб з відпочинково-
пізнавальною тощо.

Однією з перших, трактувати туристів, як людей що прагнуть задоволення та 
емоційного насичення запропонувала J. Kelly [12]. Дещо пізніше S. HomCary наго-
лосила, що туристи шукають «тимчасове здійснення пошуку справжності» [10], а 
McCabe [13] уклала типологію туристів відповідно до сенсу, що керує їхніми пошу-
ками: туристи відпочиваючі (recreational tourists) — прагнуть врятуватися від стре-
су, який створює центр; диверсійні туристи (diversionary tourists) — шукають ство-
рення смислів; досвідчені туристи (experiential tourists) — шукають сенсів поза своїм 
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звичним середовищем; екзистенціальні туристи (existential tourist) — шукають аль-
тернативного світу. Всі ці групи туристів, за задумкою вченої об’єднує пошук сен-
су та створення власного досвіду пізнання і відкриття світу. Тут важливим є аспект 
контакту туриста з довколишнім невідомим для нього туристичним світом, пошуку 
в ньому відомих, звичних елементів та насолода власним досвідом, отриманим у ре-
зультаті цього пізнання. На вагомості отримання нового досвіду та задоволенні влас-
них мотивів пов’язаних із дозвіллям наголошує Р. Pearce [16].

J. Ghanem подаючи постмодерне трактування туристів, означає їх людьми, що 
«витісняють себе із повсякденного життя у пошуках задоволення, приємності й до-
свіду» [9, p. 28–33]. На думку автора, це означення не суперечить ВТО, оскільки рух 
поза звичним середовищем означає в сучасних умовах як географічне так і психо-
логічне переміщення індивіда; тривалість переміщення зараз є суб’єктивним понят-
тям, що регламентується діяльністю індивіда, його зайнятістю, крім того актуальним 
є розгляд поняття використання часу в умовах зміни розпорядку дня з метою ство-
рення нових вражень та задоволення внутрішніх сенсів; мета переміщення — та-
кож суб’єктивне поняття, де в час постмодерну кожен бачить власний сенс, а власне 
мета подорожі перетворюється на створення досвіду, пошуку нового дозвілля й за-
доволення. Бути туристом у ХХІ ст., за J. Ghanem означає «суб’єктивне сприйняття 
(стан душі) особистості, який базується на первинних зобов’язаннях та розпорядку 
дня впродовж певного періоду часу (щодо кожної людини), через певне переміщення 
(географічне та/або психологічне), у пошуках унікальних вражень, задоволення, до-
звілля, досвіду»[9, p. 37]. 

Постмодерний підхід до означення туриста, як подорожуючого, зокрема, і туриз-
му, як виду діяльності, загалом, породжує дискусію націлену на критичний перегляд 
сформованих у науці концепцій розвитку туризму, підходів до виокремлення та озна-
чення його видів й типів, мотивів і цілей тощо.

Одним із таких видів є екскурсійний туризм, що більшістю українських вчених ото-
тожнюється з пізнавальним, а іноземних — з оглядовим туризмом (sightseeingtourism). 
Наприклад, корифей туризмознавства, В. Кифяк означає ЕТ, як «подорож із пізнаваль-
ною метою; найбільш поширена форма туризму, якою займаються сучасні турис-
тичні організації» [7]; D. Meyer розглядає екскурсійний туризм як «частину турис-
тичного пакету, яка підвищує привабливість туристичного продукту; її ключовим 
елементом є подорож націлена на пошук «автентичного» продукту, що дає змогу 
нарощувати потенціал та розвивати локальну інфраструктуру, забезпечувати ко-
мерційну життєздатність бідних виробництв і територій» [14]; M. Royo-Vela трак-
тує екскурсійний туризм як «сільсько-культурний туризм; подорож/екскурсію в неве-
ликі села/міста, багаті історичною спадщиною та архітектурною гармонією» [17] 
тощо. Прикладно, що M. Royo-Vela у дусі постмодерну, наголошує, що екскурсійний 
туризм містить когнітивно-афективні (cognitive–affective) компоненти туризму, які 
стосуються історичної й культурної спадщини поселень, їхньої первинної «чистоти», 
спокійності атмосфери місця, якості лікування і обслуговування туристів тощо. Та-
кож учений укладає профіль типового туриста — «освічена доросла людина, яка дуже 
лояльна до цих локацій, має досвід проведення цих видів подорожей, використовує 
думку родичів та друзів як головне джерело інформації та в основному мотивується 
бажанням відключитися, відпочити та відвідати нові місця» [17, p. 425]. 

Не претендуючи на вичерпність і безпомилковість, ми пропонуємо означувати 
екскурсійний туризм — як вид туризму націлений на отримання нового досвіду, не-
абияких вражень та емоційного задоволення від ознайомлення з унікальними і не-



ВІСНИК15/2020

59

повторними об’єктами природи, автентичними пам’ятками історії і культури, архі-
тектурними комплексами поселень, сакральними спорудами, фондами музеїв, інду-
стріальними об’єктами, національними традиціями та повсякденним способом жит-
тя місцевих мешканців певної території. 

Екскурсійний туризм відповідає усім критеріям туризму у постмодерному тракту-
ванні: подорож відбувається поза місцем постійного проживання особи; її час обме-
жений тривалістю до одного року; метою є отримання нового досвіду і позитивних 
емоцій, розширення усталених рамок світосприйняття, заглиблення в локальну істо-
рію, культуру, природу тощо. 

В сучасних умовах тривалість екскурсійного туризму може бути й менше 24 год. 
(12–16 год.) і не передбачати ночівлю, що не суперечить загальному означенню ту-
ризму ВТО, а є об’єктивним результатом ефективного розвитку туристичної логісти-
ки, зростання просторової мобільності, ущільнення та інформаційного наповнення 
особистого часу індивіда в умовах постмодерну.

Мета є визначальним критерієм, що розмежовує екскурсійний туризм від екскур-
сій: якщо останні зорієнтовані на навчальну/навчально-пізнавальну ціль, то пріори-
тетом екскурсійного туризму є вихід за межі усталено повсякдення та отримання по-
зитивних емоцій й життєвого досвіду, саморозвиток, пошук нового і незвіданого, чи, 
навпаки, повернення до першоджерел. Важливо, що екскурсійний туризм на відмі-
ну від екскурсій передбачає реальне/віртуальне переміщення за межі повсякденного 
простору проживання особи та зумовлює короткотермінову трансформацію її уста-
леного часоплину. 

Екскурсійний туризм має тісні організаційні, управлінські, функціональні зв’язки 
з іншими видами туризму (рекреаційним, медичним, релігійним, діловим та ін.), час-
то є складовим елементом гібридного туризму, що зумовлено прагненням туристів 
одночасно задовольнити кілька цілей подорожі тим самим отримавши суб’єктивну 
емоційно-стверджувальну винагороду (рис. 1).

Рис. 1. Екскурсійний туризм у системі туризму
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Найпоширенішими формами організації екскурсійного туризму за тривалістю є 
одноденні туристичні тури, тури вихідного дня, багатоденні тури; за віддаллю — 
приміські, регіональні, міжрегіональні, міжнародні тури; за залученням учасників — 
індивідуальні й групові тури тощо.

Сильною стороною екскурсійного туризму є можливість залучити в туристич-
ну діяльність пам’ятки природи і культури місцевого та регіонального значення, ді-
ючі й законсервовані промислові об’єкти і заклади сфери послуг, популяризувати 
національну спадщину, розвивати супутні види туристичної діяльності — місцеві 
народні промисли (гончарство, лозоплетіння, різьба по дереву, бджільництво, ви-
норобство, сироваріння та ін.). Він впливає на розвиток мережі закладів готельної 
і ресторанної сфери, торгівлі, дозвілля, видозмінює логістику пасажирських пере-
везень тощо. 

Перевагою екскурсійного туризму є те, що не вимагаючи великої первинної ка-
піталізації для започаткування нових туристичних маршрутів він може стати осно-
вою для розвитку місцевих підприємств легкої, харчової, деревообробної, керамічної 
промисловості, сільського господарства адже в час пошуку сенсів, туристи прагнуть 
автентичних товарів місцевого походження, які виробляються на туристичній лока-
ції, а не імпортуються з інших регіонів чи держав. Диверсифікація господарства на 
місцях створить додаткові місця праці, знизить рівень безробіття й бідності місце-
вого населення, зменшить соціальне відторгнення і соціальну поляризацію в грома-
ді, підвищить її комерційну життєздатність. Особливо це важливо для периферійних, 
депресивних районів, старопромислових міст і селищ, знелюднених сіл і хуторів.

У контексті реалізації стратегії збалансованого розвитку екскурсійний туризм 
сприяє зменшенню тиску на головні туристичні райони держави/регіону, залучаю-
чи відвідувачів у менш відомі місця; «розсіює» доходи від туризму на більшу тери-
торію, надаючи змогу малим і середнім підприємцям провадити бізнес на місцях; 
стимулює самозайнятість населення; підвищує загальну інвестиційну привабливість 
місць туризму; зберігає й популяризує культурну й природну розмаїтість території, 
надає їй нових постмодерних сенсів.

Екскурсійний туризм чутливий до викликів внутрішнього і світового ринку ту-
ристичних послуг, характеризується коливальною динамікою зацікавлення по-
дорожуючих до туристичних дестинацій [1–6] та вимагає постійного оновлення 
тематики й територіального охоплення екскурсійних турів із застосуванням дизайн-
методу.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі. На постнекласичному етапі розвитку науки утвердилися три базові підходи 
до означення туризму — статистично-економічний, філософсько-культурологічний, 
поведінково-мотиваційний. Екскурсійний туризм є одним із видів туризму, що ви-
окремлюється у руслі постмодерного підходу до означення туризму і розвитку ту-
ристичної діяльності. З позиції поведінково-мотиваційного підходу він означаєть-
ся видом туризму націленого на отримання нового досвіду, неабияких вражень та 
емоційного задоволення від ознайомлення з природними та історико-культурними 
об’єктами довколишньої території, її мешканцями та їхнім способом життя тощо. 
Екскурсійний туризм займає вагоме місце у системі туризму, має тісні зв’язки з інши-
ми видами туризму, відіграє важливу роль у реалізації стратегії збалансованого роз-
витку території. 

Перспективи дослідження вбачаються в аналізі впливу розвитку екскурсійного 
туризму на економіку новостворених громад в Україні та їхній інвестиційний клі-
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мат, особливо у час невизначеності та неповності трансформаційних викликів на гло-
бальному, національному, регіональному та локальному рівнях. 
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M. Biletskyi, L. Kotyk

EXTENDING THE DEFINITION OF SIGHTSEEING TOURISM

The article analyzes the transformation of the notion of tourism in the context of the 
pluralism of mental activity at the post-non-classical stage of scientifi c development. Three 
basic approaches to the interpretation of the notion have been singled out: statistical-
economic, philosophical-cultural, and behavioral-motivational. Sightseeing tourism has 
been described as one of the types of tourism formed in line with the postmodern approach 
to the defi nition of the tourist and the development of tourist activity.

The authors provide the interpretation of sightseeing tourism (from the standpoint of 
behavioral-motivational approach) as a type of tourism aimed at gaining new powerful 
experience and emotional satisfaction from seeing unique nature sights, authentic historical 
and cultural monuments, architectural complexes, sacred buildings, museum collections, 
industrial facilities, national traditions and everyday life of local residents of a certain 
territory.

It is demonstrated that sightseeing tourism meets all the criteria of tourism in the 
postmodern interpretation: the trip takes place outside the person’s permanent place of 
residence; its time is limited up to one year; the goal is to gain new experience and positive 
emotions, expand the established world view, dive into the local history, culture, nature, 
etc. It is noted that in modern conditions the duration of sightseeing trip can be even less 
than 24 hours (12–16 hours) and does not always involve accommodation, which does 
not contradict the general tourism defi nition by WTO, but instead, it is an objective result 
of effective development of the tourism logistics, the growth of spatial mobility, increased 
density and information fl ow in the individual’s personal time in the postmodern conditions.

It is pointed out that the goal is a defi ning criterion that distinguishes sightseeing tourism 
from excursions: if the latter are focused on educational and cognitive goals, the priority of 
sightseeing tourism is to go beyond the established everyday life and get positive emotions 
and life experience, self-development, search for the new and unknown, or, conversely, 
return to the original sources.

The strength of sightseeing tourism is the opportunity to use natural and cultural 
monuments of local and regional importance, active and temporarily closed industrial and 
service facilities, to promote the national heritage, develop related tourism activities, etc.

The advantage of sightseeing tourism is that without requiring a large initial 
capitalization for launching new tourist routes, it can become the basis for the development 
of local businesses of light industry, food, woodworking, ceramics, agriculture sectors 
because searching for the meaning, tourists seek authentic local goods made at the tourist 
location.

In the context of the implementation of the sustainable development strategy, sightseeing 
tourism helps to reduce the pressure on the main tourist areas of the country/region, 
attracting visitors to less known places; «scatters» income from tourism over a larger area, 
allowing small and medium-sized businesses to do business on the ground; stimulates self-
employment; increases the overall investment attractiveness of tourism places; preserves 
and promotes the cultural and natural diversity of the territory, gives it new postmodern 
meanings.

Keywords: tourism, sightseeing tourism, excursion, post-non-classical stage of 
development; behavioral-motivational approach.
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