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Аннотация
В статье рассматриваются во-

просы формирования туристиче-
ской мотивации, которая является 
одной из важных составляющих 
системы туристической деятель-
ности. В связи с этим чрезвычай-
но важным является вопрос опре-
деления категорий туристических 
мотивов, элементы которых опре-
деляют выбор туриста. Специфи-
ческие интересы разных туристи-
ческих групп позволяют выделить 
четыре категории туристических 
мотивов: природные и климатиче-
ские; культурные; экономические; 
психологические. Туристические 
мотивы должны быть основой де-
ятельности туристической фирмы, 
конечной целью которой является 
обеспечение реализации запро-
са потенциальных потребителей. 
Необходимость определения мо-
тивации туристов заключается в 
возможности создания такого ту-
ристического продукта, который 
в наибольшей степени будет со-
ответствовать пожеланиям клиен-
тов.

Ключевые слова: туристиче-
ская деятельность, потребность, 
мотивация, туристический про-
дукт.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. У наш час туризм є 
невід’ємною частиною і необхід-
ністю життя людини. Прагнен-
ня її до різноманітності вражень 
призводить до прийняття рішення 
провести вільний час поза домів-
кою. Сучасна людина розраховує 
за допомогою зміни місця про-
живання зняти нервову напругу 
і втому, які накопичуються в ре-
зультаті інтенсивної трудової ді-
яльності і впливу навколишнього 
середовища (часто негативно). У 
цих умовах необхідно чітко ро-
зуміти, якими потребами керу-
ється людина, обираючи місце 
туристичної подорожі і характер 
діяльності під час мандрівки. 
З’ясування цих питань дозволить 
оптимізувати менеджмент турис-
тичної інфраструктури. Отже, 
мотивація подорожі і вибір турис-
тичного продукту є одним з най-
важливіших питань туризмології.

Слід зазначити, що в сучасній 
туризмології поняття «потреби 
туриста» набули визначення і до-
сить широкого вжитку. Зокрема, 
Дж. Уокер [5], визначаючи потре-
би, що спонукають людину від-
правитись у подорож, посилаєть-
ся на всі п’ять модельних потреб 
за А. Маслоу [3] – психологічні, 
самозбереження, в любові, у ви-
знанні та самоактуалізації.

Annotation
The article considers the forma-

tion of tourist motivation, which is 
one of the most important compo-
nents of the system of tourism. In 
this regard, it is extremely important 
to determine the categories of tour-
ist motives, the elements of which 
are leading when choosing a tourist. 
Specific interests of different tourist 
groups allow us to distinguish four 
categories of tourist motives: natu-
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ic; psychological. Tourist motives 
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course of work of the travel compa-
ny, the ultimate goal of which is to 
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tance of determining the motives of 
tourists consists in the possibility 
of creating such a tourist product, 
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to the wishes of the customers.
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Близьку позицію щодо по-
треб та їх ролі в туризмі займає 
В.А. Квартальнов [1], хоча групує 
їх за дещо іншими підставами – за 
характеристиками їх природної 
основи, виділяючи при цьому: 
фізичні; біологічні; соціальні; не-
йрофізичні; психофізичні; духо-
вні. Він зазначає, що різноманітні 
потреби – біогенні, психічні, со-
ціальні, умовно диференційовані 
в гносеологічних і технологічних 
цілях органічно властиві в єдино-
му, цілісному суб’єктові – людини. 
Тому при вивченні явищ і розроб-
ці проектів туристсько-екскурсій-
них послуг або освітніх програм 
варто виходить від суті феномену 
«потреби людини», які досить різ-
номанітні й мають складний ди-
намічний процес розвитку й різно-
манітні форми прояву.

На думку Ф.Ф. Шандора, М.П. 
Кляп [6], плідною є ідея щодо 
зв’язку туристичних потреб із 
сутнісними ознаками туриста як 
людини, яка здійснює подорож 
заради задоволення або із заці-
кавленості.

Отже, потреба є найважливі-
шим елементом мотивації. По-
треби – дуже рухливі явища, які 
змінюються у просторі й часі. Їх 
диференціація віддзеркалює най-
важливіші риси життєдіяльності 
індивідів. Оскільки процес задо-
волення потреб виступає як ціле-
спрямована діяльність, потреба є 
джерелом активності особистості 
[2]. Потреби виявляються у моти-
вах, які спонукають людину до ді-
яльності і вони є формою прояв-
лення потреби. Якщо у потребах 
діяльність людини залежить від її 
предметно-суспільного змісту, то 
у мотивах ця залежність виявля-
ється у вигляді власної активності 
суб’єкта. Тому система мотивів, 
яка розкривається у поведінці 
особистості є ширшою, ніж по-
треба [3].

Н.А. Щитова зазначає, що 
туристична мотивація є найваж-
ливішою складовою системи ту-
ристичної діяльності. Туристична 
мотивація може бути визначена 

як спонукання людини, які спря-
мовані на задоволення рекреацій-
них потреб, – в залежності від її 
індивідуальних фізіологічних і 
психологічних особливостей сис-
теми поглядів, цінностей, освіти і 
т. ін. [7].

Мета – визначити категорії 
туристичних мотивів, елементи 
яких визначають вибір туриста.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Протягом всієї іс-
торії існування туризму його по-
треби весь час трансформували-
ся. За радянських часів подорожі 
і туризм були пов’язані не тільки 
з очікуванням незвичайного та 
емоційно насиченого культурно-
го досвіду, але й зі сприйняттям 
історичної та природо-естетичної 
реальності. Раніше переважали 
культурні та психологічні моти-
ви, люди подорожували для того, 
щоб ознайомитися з культурою 
інших країн, подивитися світ, від-
почити від рутини та буденного 
ритму життя. У наш час туристи, 
окрім знайомств з культурою ін-
шої країни, намагаються більш 
знати про побут людей, їх повсяк-
денне життя, звичаї, традиції [4].

На думку проф. В.А. Квар-
тального [1],  не всі туристські 
мотиви можуть бути чітко сфор-
мульовані й визначені, але їх мож-
на систематизувати. Він запропо-
нував класифікацію туристичних 
мотивів за двома ознаками: мета 
подорожі та інтереси різних ту-
ристичних груп. Мета подорожі є 
основою відмінностей туристич-
них мотивів.

В залежності від мети подоро-
жі потреби умовно можна класи-
фікувати таким чином:

1. Відпочинок:
• «зняти» стрес, який накопи-

чився за певний проміжок часу;
• змінити соціальне оточення й 

природно-кліматичні умови;
• перебувати в оточенні інших 

людей;
• познайомитися з іншою куль-

турою, способом життя інших 
людей, їх побутом;

• бути у новому для себе амп-

луа – отримати на певний період 
часу високий рівень обслугову-
вання та догляд;

• отримати задоволення від но-
вих відчуттів;

• витрачати кошти, які неза-
лежно від рівня прибутків, турист 
завжди накопичує на відпочинок.

2. Пізнання:
• побачити пам’ятки історії, 

архітектури та явища природи;
• ознайомитися із досягнення-

ми культури, науки і техніки;
• відвідати історичні місця і 

споруди;
• зробити унікальні фотогра-

фії, зняти відео.
3. Розваги:
• відвідати атракціони та аква-

парки;
• відвідати відомі театри, цир-

ки, казино, кабаре та ін.
• відвідати карнавали, фести-

валі, національні свята;
• відвідати в якості уболіваль-

ників великі спортивні змагання 
та ігри.

4. Лікування. Будь-який відпо-
чинок може мати оздоровчі цілі, а 
лікування – різне функціональне 
навантаження. Залежно від част-
ки лікувальної складової цільової 
функції, виділяють три види мо-
тиваційного базису:

• оздоровчий – загальна мета 
будь-яких турів (клімат, відпочи-
нок, корисні для здоров’я мораль-
ні й фізичні впливи);

• лікування у якості супутньої 
програми, тобто не як основна 
мета;

• лікування за призначенням лі-
каря як основна мета туристичної 
подорожі (відвідування курорту, 
спеціалізованого санаторію, кліні-
ки, водолікування та ін.).

5. Паломництво:
• взяли участь у святкуванні 

культових обрядів;
• самовдосконалення, затверд-

ження у церковному сані, певного 
положення у клерикальній спіль-
ноті;

• пізнання духовних істин, 
отримання духовної енергії.

Існують також домінуючі і 
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допоміжні фактори туристичної 
мотивації, які дають можливість 
посилювати вплив на поведінку 
споживача і процес прийняття 
ним рішення про подорож і вибір 
туристського продукту.

Цими факторами є:
1. Вік. Мотивація вибору по-

дорожі у значній мірі залежить 
від віку і самостійності туриста 
у прийнятті рішення або можли-
вості впливати на його вибір.

2. Освіта. Цей фактор ініціює 
бажання безпосередньо побачити 
пам’ятки історії, археології, при-
роду інших країн, культурно-ви-
довищні події.

3. Соціальна приналежність. 
Здійснює суттєвий вплив на мо-
тивацію вибору відпочинку. Виді-
ляють такі соціальні групи:

• робітники й службовці скла-
дають значну кількість туристів, 
які, як правило, бажають відпочи-
ти активно, оскільки їх професій-
на діяльність має одноманітний, 
монотонний характер;

• учні і студенти (вони склада-
ють переважну частину груп ак-
тивного, пізнавального туризму);

• пенсіонери. Спостерігається 
тенденція збільшення цієї кате-
горії туристів (за даними дослі-
джень до 2020 року кожний дру-
гий турист буде у віці понад 55 
років);

• фермери і робітники сіль-
ського господарства (вони склада-
ють найменшу частину туристич-
них груп у зв’язку з відсутністю 
чітко регульованої відпустки).

4. Менталітет. Визначається, 
в основному, впливом суспіль-
ства, у якому людина проводить 
більшу частину свого часу, що, 
у свою чергу, залежить від рівня 
освіти і соціального стану. Зазви-
чай під час відпочинку має місце 
намагання до отримання емоцій і 
відчуттів, яких не вистачає у бу-
денному житті.

5. Конфесія. Представники ре-
лігійних груп здійснюють тури, 
які відповідають їх переконанням 
і задовольняють пізнавальні й ду-
ховні інтереси відповідно до спо-

собу життя, віри, можливостей 
здійснювати певні обрядові дії.

6. Матеріальні статки. Цей 
фактор має у туризмі суттєве зна-
чення. Турист обирає рівень об-
слуговування та вид подорожі, 
виходячи із відповідності вартос-
ті туру і власних матеріальних 
можливостей.

7. Професійна діяльність. Її 
вид, характер, напруженість здій-
снюють вплив на формування мо-
тивів вибору подорожі, оскільки 
саме на роботі людина проводить 
найбільше часу. Крім того, вели-
ке значення має вплив трудового 
колективу.

8. Відпустка. Її наявність, три-
валість, а також дотації до від-
пустки впливають на мотивацію 
подорожі і вибір туристичного 
продукту. Відсутність відпустки 
унеможливлює здійснення три-
валих турів, залишаючи людині 
лише маршрути «вихідного дня».

9. Здоров’я. Оптимальний 
рівень фізичної й рухової під-
готовленості, здоров’я у значній 
мірі визначають вибір подоро-
жі. Людина, яка має будь-яке за-
хворювання, намагається обрати 
подорож, яка надає можливість 
лікування, оздоровлення, при-
йняття процедур.

10. Чисельність туристської 
групи. Існують індивідуальні 
тури, малі групи (до 10 чоловік) і 
групи кількістю більше 30 осіб.

11. Географічний напрямок. 
На вибір географічного напрям-
ку  значною мірою впливає підго-
товленість туриста (у тому числі 
– відомості, отримані ним із на-
вчальної, популярної та іншої лі-
тератури, засобів масової інфор-
мації, які утворюють фундамент 
його географічних, краєзнавчих і 
країнознавчих знань).

12. Сезонність. Туристичні 
маршрути, повязані із географіч-
ним розташуванням й кліматични-
ми особливостями обєктів мають 
сезонну привабливість. Виділяють 
такі сезони:

• «високий» – період, який є 
найбільш сприятливим для відпо-

чинку у конкретній місцевості, у 
певний час;

• «середній» – період, коли від-
починок можливий, але за менш 
комфортних умов, ніж у «висо-
кий» сезон;

• «низький» – відносно не-
сприятливий період для відпо-
чинку у конкретному місті у пев-
ний час.

13. Активність. Туризм пе-
редбачає пасивний та активний 
відпочинок. Активність на роботі 
генерує бажання спокійного від-
починку і, навпаки, розумова пра-
ця – необхідність фізичних наван-
тажень, емоційних вражень і т.ін. 
[2].

Специфічні інтереси різних 
туристичних груп дозволяють 
виділити чотири категорії турис-
тичних мотивів, елементи яких 
визначають вибір туриста:

1. Природні й кліматичні мо-
тиви (рельєф місцевості, рослин-
ність, температура повітря та ін.) 
є надзвичайно привабливими для 
туриста, відіграють суттєву роль у 
таких формах туризму, як спортив-
ний, оздоровчо-спортивний (пішо-
хідний, водний, гірський та ін.).

2. Культурні мотиви. Історичні 
місця, музеї, картинні галереї, ви-
ставки, археологічні пам’ятники, 
народні ремесла та ін., все те, що 
складає культурне надбання кра-
їни.

3. Економічні мотиви. Вклю-
чають вартість життя у місці ту-
ристичного призначення, вартість 
подорожі та ін.

4. Психологічні мотиви. Спо-
нукання до подорожі, яка відпо-
відає психологічним потребам 
туриста.

Висновки. Отже, з’ясування, 
знання та врахування туристич-
них мотивів клієнтів повинні 
бути найважливішим стратегіч-
ним компонентом туристичного 
ринку, який орієнтований на ви-
значення туристичних потреб 
і створення відповідних видів 
туристичного продукту. Турис-
тичні мотиви, як визначальний 
компонент запиту, повинні бути 
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основою діяльності туристичної 
фірми, кінцевою метою якої є за-
безпечення реалізації цього запи-
ту. При цьому дуже важливим є 
двоєдиний і взаємодоповнюючий 
підхід: з одного боку, ретельне, 
всебічне вивчення і використан-
ня мотивів споживача, адресність 
турпродукту; з іншого – актив-
ний вплив на наявні мотиви, їх 
формування. Розуміння мотивів 
потенційних туристів має велике 
значення для проектування, ство-
рення та організацію процесу ре-
алізації туристичного продукту. 
Важливість визначення мотивації 
потенційних туристів полягає у 
можливості створення такого ту-
ристичного продукту, який най-
більшою мірою буде відповідати 
запитам споживача.

Таким чином, розуміння й ви-
користання туристичних мотивів, 

знання про різні моделі туристич-
ної поведінки, які впливають на 
вибір конкретного туристично-
го продукту, можуть бути осно-
вою успішного функціонування 
туристичної фірми, просування 
нового туристичного напрямку 
(маршруту).
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