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У статті здійснено аналіз основних видів діяльності сучасних туристичних підприємств та кла�
сифікацію туристичних програм. Встановлено, що у сучасній вітчизняній і зарубіжній літера�
турі вироблено багато підходів до визначення поняття "туризм". Ці підходи базуються на різних
ознаках і можуть бути об'єднані в кілька груп: туризм як тимчасові переміщення людей, їх пе�
ребування поза постійного місця проживання і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає
туристський інтерес; туризм як складна соціально економічна система, основу якої становить
багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристської індустрією. Основними виробни�
чими одиницями туризму є туристичні підприємства. За функціональною ознакою підприєм�
ства, що займаються туристичною діяльністю, діляться на туроператорів і турагентів. В основі
системи туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туризму, тобто турист — споживач туристсь�
ких послуг з усім різноманіттям його потреб і мотивів поведінки; об'єкт туризму, що складаєть�
ся з трьох елементів: туристського регіону, туристських підприємств і туристських організацій.

У сучасному суспільстві потреби людини безмежні, у кожного є бажання висловити себе,
підвищити свій статус, поліпшити відносини з родичами і друзями, отримати хорошу роботу,
досягти успіхів у житті і т. д. Це означає, що постачальники туристських і готельних послуг по�
винні відповідати цілям, мотивам і внутрішнім потребам клієнтів. Отже, можна класифікувати
види туризму за стилем. Стиль життя є сукупністю зразків поведінки індивіда або групи, орієн�
тованих переважно на повсякденність. На основі цієї тези виділено такі види туризму: роман�
тичний туризм, "бродячий" туризм, сімейний туризм, дружній туризм, діловий туризм, туризм
"за інтересами". Резюмовано, що в сучасному суспільстві туризм не тільки є сферою, що за�
довольняє потреби індивіда у відновленні фізичної і духовної сили для підвищення продуктив�
ності праці. Мотиви, які спонукають людину віддати перевагу тому чи іншому типові проведен�
ня часу, надзвичайно різноманітні і відіграють значну роль у виборі місця відпочинку і турис�
тичних послуг.

Класифікація видів туризму за стилем дозволить виробникам і постачальникам туристичних
продуктів виробити ефективні методи для залучення клієнтів і задоволення їх потреб. Вона та�
кож відповідає запитам сучасного споживача, що зазнає значного впливу різноманітних пси�
хологічних чинників. Як окремі види туризму можна розглядати екологічний, сільський, при�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній вітчизняній і зарубіжній літературі вироб�

лено багато підходів до визначення поняття "туризм".

Ці підходи базуються на різних ознаках і можуть бути

об'єднані в кілька груп: туризм як тимчасові переміщен�

ня людей, їх перебування поза постійного місця прожи�

вання і тимчасове перебування на об'єкті, що викликає

туристський інтерес; туризм як складна соціально еко�

номічна система, основу якої становить багатогалузе�

вий виробничий комплекс, званий туристської індуст�

рією.

Останнє визначення поняття "туризм", на наш по�

гляд, є найбільш повним, бо враховує всі ознаки, які

відрізняють туризм від подорожі та інших видів пере�

міщень. У сучасній індустрії туризму класифікації його

видів дуже різноманітні. Їх метою є "зближення" з по�

годницький, спортивний, самодіяльний з активними способами пересування та ін. Основними
формами туристських заходів з активними способами пересування є походи,експедиції, ту�
ристські зльоти, туристсько�спортивні змагання.

The article analyses the main types of activities of modern tourism enterprises and classification
of tourist programs. It has been established that in modern domestic and foreign literature many
approaches to definition of the term "tourism" have been made. These approaches are based on
different features and can be divided into several groups. These are the following: tourism as
temporary movements of people, their stay outside the permanent residence and temporary stay at
a site, which brings about tourist interest; tourism as a complex socio�economic system, the basis
of which is built on a multi�sectoral industrial complex called the tourism industry. The main production
units of tourism are tourism enterprises. By a functional feature, the enterprises engaged in tourist
activity fall into tour operators and travel agents. There are two subsystems in the basis of the tourism
system: tourism sub�sector, tourist and tourist servants who have the best wishes and motives for
behavior; the object of tourism is that there are three elements: a tourist region, a tourist region and
a tourist agency.

In today's society, human needs are limitless, everyone has a desire to express themselves, improve
their status, improve relations with relatives and friends, get a good job, achieve success in life, etc.
Therefore, it is possible to classify types of tourism by style. Lifestyle is a set of patterns of behavior
of an individual or group focused mainly on everyday life. On the basis of prices, you can see offensive
tourism: romantic tourism, "stray" tourism, family tourism, friendly tourism, business tourism, tourism
"for interests". It is summarized that right now in the current tourism industry is not only a sphere,
but rather a consume of individuals in a state of physical and spiritual strength for increased
productivity. The motives that motivate a person to prefer a particular type of pastime are extremely
diverse and play a significant role in the choice of recreation and tourist services.

Classification of types of tourism by style will allow manufacturers and suppliers of tourism products
to develop effective methods to attract customers and meet their needs. It also responds to the
needs of the modern consumer, which is significantly influenced by a variety of psychological factors.
In terms of tourism, tourism can be considered ecologically, smartly, suitably, sporty, self�employed
with active methods of re�learning that. The main forms of tourist trips with active methods are
retraining є hiking, tourism, tourism, tourism, tourism and sports.

Ключові слова: туризм, туристичні підприємства, види туризму, туроператор, турагент.

Key words: tourism, tourism enterprises, kinds of tourism, tour operator, travel agent.

требами туристів, яке дозволяє виробникам і постачаль�

никам туристських і готельних послуг більш ефективно

організовувати, керувати і реалізовувати свої продук�

ти, задовольняти запити клієнтів. Класифікації спира�

ються на різні ознаки: мету поїздки, форму її організації,

тривалість, джерело фінансування, засоби пересуван�

ня, число учасників, їх вік, ритмічність туристичних по�

токів,місце призначення і т. д.

Розглядаючи проблему управління споживчою мо�

тивацією туристів, можна побачити, що мотиви відігра�

ють значну роль у поведінці людини у виборі туристич�

них продуктів.

Отже, на нашу думку, аналіз мотивів дозволяє кла�

сифікувати види туризму за ознаками, які відповідають

за задоволення внутрішніх потреб і бажань клієнтів. Під

час дослідження проблеми управління споживчої моти�
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вацією на ринку туристських послуг фахівці згадують

"піраміду потреб" А. Маслоу, яка може бути використа�

на в сфері туризму [1]. Необхідно звернути увагу на со�

ціальні потреби (або потреби в приналежності і любові),

потреби в повазі і самовираженні.

У туристської діяльності також не можна заперечу�

вати ці потреби. Потреба в повазі в сфері туризму вира�

жається в тому, що людина, що здійснює подорож, до�

лучається до привілейованого класу, підвищує статус.

Під час вибору місця відпочинку часто спостерігається

ефект "престижного споживання" — наслідування

моди, незважаючи на витрати [4]. Потреба в самовира�

женні в туристської діяльності проявляється в бажанні

розвитку, узагальнення знань, реалізації можливостей

особистості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу

встановити, що сучасні дослідники звертають свої нау�

кові розвідки до проблеми класифікації видів діяльності

сучасних туристичних підприємств та туристичних про�

грам (Р. Балашова [1], О. Бейдик [2], М. Мальська [5],

П. Масляк [6], І. Сазонець [9—11], С. Сардак [8; 12], А.

Семенов [14], Т. Ткаченко [13], І. Школа [15] та ін.). Вод�

ночас здійснений теоретичний аналіз наукової літера�

тури засвідчив відсутність цілеспрямованих досліджень

у напрямі аналізу основних видів діяльності сучасних

туристичних підприємств та класифікація туристичних

програм.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз основних видів діяльності су�

часних туристичних підприємств та класифікація турис�

тичних програм.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

В даний час відбувається активний розвиток

вітчизняного туризму. Існуючі дослідження підтвер�

джують актуальність і необхідність подальшої робо�

ти в області дефініцій туризму, його видів, виявлення

особливостей туристичної діяльності [2; 5]. У Законі

України "Про туризм" зазначено, що туристська

діяльність розуміється як туроператорська, тураген�

тська діяльність, а також діяльність з організації по�

дорожей [4].

Туризм як соціально�економічна система є сукуп�

ністю відносин, зв'язків і явищ, що виникають під час

переміщення і  перебування людей в  місцях,

відмінних від їх постійного місця проживання і не

пов'язаних з їх трудовою діяльністю. В основі сис�

теми туризму лежать дві субсистеми: суб'єкт туриз�

му, тобто турист — споживач туристських послуг з

усім різноманіттям його потреб і мотивів поведінки;

об'єкт туризму, що складається з трьох елементів:

туристського регіону, туристських підприємств і ту�

ристських організацій.

У сучасному суспільстві потреби людини безмежні,

у кожного є бажання висловити себе, підвищити свій

статус, поліпшити відносини з родичами і друзями, отри�

мати хорошу роботу, досягти успіхів в житті і т. д. Це

означає, що постачальники туристських і готельних по�

слуг повинні відповідати цілям, мотивам і внутрішнім по�

требам клієнтів. Отже, можна класифікувати види ту�

ризму за стилем.

Слово "стиль" (від англ. — style) означає не тільки

сукупність характерних рис літератури або мистецтва

тієї чи іншої епохи або науки [6]. Також під цим термі�

ном мається на увазі форма життєдіяльності, що відоб�

ражає особливості спілкування, поведінки і складу мис�

лення людей [13]. Стиль життя є сукупністю зразків по�

ведінки індивіда або групи, орієнтованих переважно на

повсякденність [14]. Виходячи з цього, можна виділити

такі види туризму:

— романтичний туризм,

— "бродячий" туризм,

— сімейний туризм,

— дружній туризм,

— діловий туризм,

— туризм "за інтересами".

Романтичний туризм — поїздки, спрямовані на за�

доволення соціальних потреб туристів. У них бере участь

пара, яка бажає насолоджуватися романтичним прове�

денням часу. Це подорожі під час медового місяця, по�

їздки для закоханих, подружжя. Організація подібного

виду туризму повинна відрізнятися особливими місця�

ми відпочинку, романтичним дизайном приміщень і місць

відпочинку, спеціальними послугами для пар. Послуги

також повинні бути диверсифікованими, нестандартни�

ми.

"Мандрівний" туризм — поїздки, в яких туристи

прагнуть максимізувати час насолоди природою, вив�

чати культуру, традиції, звичаї, купувати життєвий

досвід, розширювати коло спілкування тощо. Вони про�

водять час на вулиці, ходять пішки або орендують ве�

лосипед, мотоцикл, вибирають маленькі готелі, хосте�

ли чи "home�stay". Для таких клієнтів необхідно тільки

місце, де вони можуть спокійно спати і готуватися до

далекої дороги.

Для "бродячих" туристів важлива потреба в само�

вираженні. Крім того, мотивами, що спонукають їх до

участі в таких подорожах, можуть бути самореаліза�

ція, "визнання", "слідування моді" і "бажання бути

прийнятим в суспільстві". З огляду на потреби ту�

ристів, виробники і постачальники туристських і го�

тельних послуг пропонують модель хостелів "кокон"

(capsule hotel), популярність якої набирає обертів.

Вона задовольняє запити клієнтів із середнім або

низьким рівнем доходів зважаючи на помірну ціни.

Площа номера в цих хостелах становить 2,2 кв. м, є

постільна білизна, телевізор, кондиціонер, бездрото�

вий доступ в Інтернет, окремий шафа тощо. Також

надаються додаткові послуги: харчування, прання,

прасування, екскурсії, замовлення квитків та ін. У

деяких країнах ця модель облаштування номерів ак�

туальна вже протягом декількох років (Capsule Hostel,

UFO Capsule Hotel у Таїланді, The Pod — Boutique

Capsule Hotel у Сінгапурі).

На сьогодні вулична кухня — одна з своєрідних тра�

дицій кожної країни — цікавить багатьох мандрівників.

Безумовно, для "бродячих туристів" дегустація смачних
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страв на вулицях — не тільки незабутній досвід, а й

щоденний спосіб харчування в поїздці. Отже, звичаї ву�

личної їжі також вносять вклад у поширення місцевої

культури і приваблюють туристів.

Сімейний туризм — поїздки для сімей. Беруть

участь у них родичі різного віку (діти з батьками і (або)

бабусями і дідусями) або група сімей. Для них основ�

ною потребою є безпечний і комфортний відпочинок,

також важливі соціальні умови. Поїздка надає можли�

вості для зміцнення сімейних відносин. Тому місце пе�

ребування і туристичні послуги (розваги, транспорт,

харчування, деталі розміщення — дизайн інтер'єру,

електронне оснащення тощо) повинні підходити всім

членам сім'ї. Крім того, необхідно створювати затиш�

ний простір для таких клієнтів, надавати різноманітні

послуги для дорослих і дітей. Максимально задоволь�

няють перерахованим запитам такі види відпочинку:

культурно�пізнавальний, лікувально�оздоровчий, еко�

туризм тощо.

Дружній туризм — тури, призначені для груп, що

включають від 2 до 25 осіб різного віку. Вони можуть

бути як друзями і знайомими, так і взагалі не знайоми�

ми один з одним. Відпочинок планується і організовуєть�

ся самими учасниками або турфірмою. Туристи прагнуть

до участі в спільних заходах. Такі поїздки підходять не

тільки для відпочинку,ознайомлення з природою і куль�

турою, але і для зміцнення дружніх контактів, розши�

рення соціальних зв'язків, знайомства з новими людь�

ми тощо. Туристичні програми цього виду відпочинку

повинні підходити всім учасникам, створювати теплу

атмосферу, сприяти спілкуванню.

Тут виробникам і постачальникам туристичного

продукту потрібно звертати увагу на потребу в повазі.

Система обслуговування повинна забезпечувати

рівнозначність між туристами в групі, бо вони витра�

чають одну і ту ж суму на відпочинок. Крім того, фірми

можуть здійснювати маркетингові заходи, враховую�

чи споживацьку психологію і впливаючи на неї (наприк�

лад, за допомогою ефекту "престижного споживан�

ня").

Діловий туризм — вид туризму, який близький до

концепції MICE (від англ. Meetings — Incentives —

Conferences — Exhibitions), коли клієнти здійснюють

поїздки в ділових цілях (для укладення угод, зустрі�

чей з партнерами, участі у виставках, конференціях,

зборах, дослідницьких заходах, ознайомлення з рин�

ком, виконання проектів в іноземних філіях, навіть

створювання мистецьких проектів тощо). Споживача�

ми цього виду туристичного продукту можуть бути гру�

па, делегація і одна людина. Клієнти в цьому випадку

зазвичай прагнуть до розширення соціальних зв'язків

і особливо звертають увагу на потребу у повазі. Вони

готові витрачати великі суми на послуги і товари для

поліпшення іміджу, активно встановлювати і підтриму�

вати довірчі відносини, тому бажають брати участь в

заходах, що дозволяють презентувати себе і свої мож�

ливості.

Однак не всі клієнти готові зупинятися в розкіш�

них готелях і витрачати великі суми на люксові по�

слуги. Підприємці, які займаються малим бізнесом,

звичайні службовці або люди творчих професій

віддають перевагу послугам за помірними цінами, що

відповідають їх платоспроможності. Їх основними

вимогами є раціональна організація часу і мож�

ливість дотримання наміченого плану відрядження.

Крім того, в номері готелю має бути обладнане ро�

боче місце, також важливі послуга виклику таксі,

доступ в Інтернет.

Туризм "за інтересами" — споживачами туристич�

них продуктів такого виду можуть бути групи палом�

ників або захоплені люди, які беруть участь у будь�яких

подіях. У поїздках вони відвідують модні покази, му�

зичні шоу, заходи релігійної, благодійної,спортивної

спрямованості, займаються шопінгом тощо. Чимала ча�

стина туристів — споживачів продукту даного турис�

тичного стилю — віддають данину моді. Тому вироб�

ники і постачальники послуг повинні формувати

відповідні пропозиції. З метою залучення клієнтів,

зміцнення іміджу та позицій на світовому ринку вони

можуть організовувати традиційні фестивалі, розши�

рювати співробітництво між країнами з допомогою

модних і музичних шоу, спортивних заходів, зведення

та відновлення релігійних споруд, просування акцій�

них пропозицій, реклами сезонних покупок одягу та

побутової техніки, програм звільнення туристів від

сплати мита тощо.

Таким чином, у сучасному суспільстві туризм не

тільки є сферою, що задовольняє потреби індивіда

у відновленні фізичної і духовної сили для підвищен�

ня продуктивності праці. Мотиви, які спонукають лю�

дину віддати перевагу тому чи іншому типові прове�

дення часу, надзвичайно різноманітні і відіграють

значну роль у виборі місця відпочинку і туристичних

послуг. Класифікація видів туризму за стилем доз�

волить виробникам і постачальникам туристичних

продуктів виробити ефективні методи для залучен�

ня клієнтів і задоволення їх потреб. Вона також

відповідає запитам сучасного споживача, що зазнає

значний вплив різноманітних психологічних чин�

ників.

Як окремий вид туризму можна розглядати еколо�

гічний, сільський, пригодницький, спортивний, само�

діяльний з активними способами пересування та ін.

Основними формами туристських заходів з активними

способами пересування є походи і експедиції, туристські

зльоти, туристсько�спортивні змагання.

Форма туризму — це тип організації туристської

діяльності людини або групи людей. Практика туриз�

му виділяє такі форми туризму: індивідуальна (до

5 осіб); групова (від 6 чоловік і понад). Індивідуаль�

ний туризм — подорожі одного або декількох осіб і

пов'язаний з обслуговуванням (як правило, за більш

високим цінами), що носять персональний характер.

Груповий (колективний) туризм — подорожі декіль�

кох осіб за єдиним маршрутом. Як відносно само�

стійна форма активно розвивається останнім часом

сімейний туризм.

ВИСНОВКИ
Отже, туризм є однією з областей сучасної еконо�

міки, яка спрямована на задоволення потреб людей і

підвищення якості їх життя. Туризм відіграє важливу

роль у вирішенні соціально�економічних проблем регіо�

нів, забезпечуючи розвиток малого і середнього
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підприємництва, надаючи вплив на розвиток транспор�

ту, зв'язку, підприємств громадського харчування, сфе�

ри розваг і відпочинку. Вітчизняний туризм інтегруєть�

ся в міжнародну систему сервісних послуг для мандрів�

ників з різними цілями і тим самим сприяє розвитку

міжнародного співробітництва, підвищує культурний

рівень населення.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі

вбачаємо у висвітлені особливостей реалізації туристич�

них програм у сфері освіти, медицини, охорони приро�

ди.
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