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Аннотация
В статье раскрыто место и зна-

чение туризма в современном гло-
бализированном мире. Показыва-
ется как глобализация изменила 
в туризме статус элитарности и 
утвердила за ним атрибутивность 
массовости. Доказывается, что 
ценности глобализации карди-
нально меняют роль туризма в 
жизнедеятельности современно-
го молодого человека, в его цен-
ностной иерархии: туризм приоб-
ретает черты не средства, а цели, 
апогеем чего становится появле-
ние туристско-игрового образа 
жизни, который порожден имен-
но массовостью, продиктованной 
социально-экономическим миро-
зданием.
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глобализация, ценности, турист-
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Постановка проблеми. Те, що 
сьогодні зветься «туризмом» про-
тягом всієї історії людства віді-
гравало вельми непересічну роль 
і викликало таке ж різноманітне 
ставлення. Досі важко однозначно 
визначитися в користі чи «злоді-
яннях» від туристичної індустрії, 
адже знайдеться безліч аргументів 
як за одне, так і за інше. Інозем-
ний науковець Gyr Ueli констатує, 
що з моменту заснування, туризм 
постає в полярних поглядах: по-
чинаючи від повного схвалення 
його потенціалу для збагачення 
самореалізації у поєднанні з від-
починком до критичної відмови 
через віру в те, що він приносить 
шкоду шляхом потуранню розва-
гам, дурості і руйнуванню навко-
лишнього середовища[10]. Влас-
не жага пригод, розваги на зорі 
становлення туризму були наче за 
лаштунками, адже головне при-
значення Grand Tour носило все-
таки освітній зміст. Все інше за-
вбачливо замовчувалось. Як пише 
С. Метьюс-Грико: «Гранд тур», 
путешествие с целью культур-
ного образования, предоставлял 
другую возможность приобщения 
к сексуальному опыту для детей 
элиты, от которых ждали обогаще-
ния знаний и нравов» [6, С.125]. І 
в якості резюме ця дослідниця на-
водить слова: «Как бы то ни было, 
во всех городах путешественники 
много пили, играли и общались 
с проститутками» [6, С.126]. Цей 
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аналіз Grand Tour відноситься до 
ХVIII ст. Наразі, в епоху глобалі-
зації туризм більш чітко окреслив-
ся, розставлено певні акценти, але 
нічого суттєвого – протилежного 
ним не винесено і не внесено.

Берноу Т., Вард К. зауважу-
ють, що турист – це, як прави-
ло, виходець з благополучної та 
розвиненої країни, що має ста-
більний дохід (економічно неза-
лежний), відносну свободу пере-
сування (хоча його культурницькі 
маршрути зазвичай обмежуються 
шаблонним списком пам'яток, 
які рекомендовані в путівнику) і 
можливість внесення змін у пла-
ни. Втім, його контакти з новим 
культурним середовищем опосе-
редковані послугами гіда, пере-
кладача і злагоджені механізмами 
туристичного сервісу[8]. 

Важко знайти інший суспіль-
ний феномен, який під знамена-
ми наївної зацікавленості був би 
таким же "локомотивом" до піз-
нання і відкриття, а з іншої сторо-
ни – до копіювання, викрадення 
і маскування. Історія знає пре-
цеденти, коли завдяки «турист-
ській свідомості» (В.С. Пазенок, 
В.К. Федорченко) і при підтримці 
не туристського арсеналу засо-
бів представники певних країн 
зуміли завоювати собі славу, а 
державі могутність. Якщо глоба-
лізацію розглядати як позитивне 
явище, то доведеться туризм не 
стільки хвалити, скільки вихваля-
ти і визнати, що цьому посприяв 
він неабияк. Туризм з невеликим 
перебільшеннями, а можливо і 
без перебільшення можна смі-
ливо назвати візитною карткою 
глобалізації. Утім глобалізація 
віддячила туризму специфічно, 
він потрапив у турбулентність 
глобалізації, ставши підвладним 
її. Проблеми туризму найчастіше 
зарубіжними та вітчизняними на-
уковцями розглядаються в пло-
щинах глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Туризм епохи гло-
балізації – це провідні теми на-
укових конгресів та конференцій 

з цієї галузі останніх десятиліть. 
Як впливає глобалізація на туризм 
і головне як туризму доводиться 
підлаштовуватися (прогинатися) 
під «изменчивый мир» випливає 
із фундаментальних досліджень 
зарубіжних вчених. Одним із пер-
ших і серйозних підходів, керу-
ючись інформацією президента 
Всесвітньої академії туризму при 
Всесвітній туристській організа-
ції Джафара Джафарі [5], стало 
започаткування розгляду туризму 
в просторі глобалізації. Ініціатива 
Європейського центру з управ-
ління дослідженнями і докумен-
тацією в галузі соціальних наук 
(відомого як Віденський центр),  
– створення 1982 р. мультидис-
циплінарного і міжкультурного 
дослідження на тему "Туризм як 
фактор змін: соціокультурне ви-
вчення". 

Із недавніх вітчизняних за-
ходів (23 жовтня 2014 р.) можна 
відзначити проведення Київ-
ським університетом туризму, 
економіки і права за підтримки 
Всесвітньої туристської органі-
зації (ЮНВТО) VI Міжнародної 
науково-практичної конференцію 
на тему: «Туризм в умовах глоба-
лізації: виклики часу» [14].

Чому туризм розглядається 
зацікавленими (науковцями, чи-
новниками іншими) в контекстах 
глобалізації? Насамперед тому, 
що занепадає туристична промис-
ловість. До початку глобалізації 
(станом на 1950 р.) кількість іно-
земних туристів сягала близько 
25 млн. осіб, а вже в 2009 р., коли 
глобалізація «розпоясалася» на-
повну їх нараховувалось не мен-
ше 880 млн. (ВТО, 2010). Останні 
роки через глобальні проблеми 
(наростаючий тероризм і бідність 
та ін.) відбувається спад турис-
тичного попиту. Для сфери ту-
ризму, як зауважує Gyr, Ueli, 
залучено незбагненно масивну 
інфраструктуру, що задовольняє 
конкретні потреби щонайменше 
мільярда мобільних туристичних 
груп, мас чи окремих осіб і за-
безпечує працевлаштування не 

менше 100 млн. людей. Все це 
випливає із факту його впливу на 
суспільство, політику, культуру і 
насамперед економіку [10]. 

Невипадково S. Gössling, C. 
M. Hall, D. Weaver після аналі-
зу негативних чинників, якими є 
глобальна зміна навколишнього 
середовища (зокрема зміна клі-
мату), підвищення цін на паливо, 
зростання невдоволення і крити-
ки від екологічних і соціальних 
груп інтересів констатують, що 
міжнародний туризм зіштовху-
ється із все більш невизначеним 
майбутнім у плані збереження 
(стійкості) нинішніх темпів і мо-
делей зростання. Проте ними ро-
биться оптимістичний висновок, 
але з однією обмовкою: для стій-
кості туризму мусить відбутися 
фундаментальне зрушення у ді-
яльності, системах і концепціях, 
що передбачає попереду довгий 
шлях у досягненні свого призна-
чення[12]. 

Книга іноземних авторів M. 
Mowforth, I. Munt [11] шукає від-
повіді глобальним викликам че-
рез більш пильну увагу до країн 
третього світу. 

Глобалізація породила без-
ліч етичних проблем, і туризм 
мусить з ними рахуватися. Так, 
етичні проблеми туризму в су-
часному світі згідно B. Lovelock, 
K. Lovelock (2012) пролягають в 
таких площинах 1) мобільність, 
кордони і безпека; 2) права люди-
ни; 3) медичний туризм; 4) секс-
туризм; 5) туризм і корінні наро-
ди; 6) Туризм та інвалідність; 7) 
природний (первозданний, дикий 
– прим М.С.) туризм; 8) туризм і 
тварини;9) зміна клімату; 10) гос-
тинність і маркетинг 11) праця; 
12) етичний кодекс [9]. 

У жовтні 1999 р. на сесії Ге-
неральної Асамблеї ВТО в м. 
Сантьяго, після попереднього 
схвалення сесією Комісії ООН зі 
сталого розвитку (квітень 1999 
р.м. Нью-Йорк) прийнятий гло-
бальний етичний кодекс туризму, 
який опирається не менше, ніж на 
18 міжнародних документів (біль-
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шість імплементовані Україною і 
цей документ представлений на 
сайті Верховної Ради України) 
та складається із 10 статтей, які 
визначають суть туризму, права 
туристів, їх свободу і обов’язки 
тощо. Тобто вміщує все те, що до-
зволяє здійснення міжнародного 
туризму [4]. 

Глобалізація продовжує вико-
ристовувати туризм у своїх цілях, 
а останні полягають в отриманні 
прибутків. Глобалізація рухає все: 
капітали, знання, заводи, паро-
плави і, звісно ж, тих, хто все це 
запустив і став його заручником 
– людей. Глобалізація і туризм – 
майже синоніми, і там і там кор-
дони мають стиратися. Туризм 
максимально глобалізований, а 
туристичні візи відносно легко 
отримуються чи не тому, що гроші 
треба всім?Але глобалізація і ту-
ризм в тандемі витворили цікавий 
феномен поведінки людей, який 
до цього радше був виключенням, 
ніж правилом. Підходящою ви-
дається думка З. Баумана в статті, 
де він розбирає проблему ідентич-
ності людини епох модерну та по-
стмодерну: «Теперь гуляния, не-
когда практикуемые маргиналами 
на обочинах "реальной жизни", 
стали самой жизнью, и вопрос о 
"реальности" больше не стоит» [1, 
С.142]. Тож, подальший розгляд 
буде присвячено специфічному 
туристично-ігровому способі жит-
тя, який набув масового характеру. 

Формулювання мети статті: 
розглянути туризм і його вплив 
на сучасну людину в ціннісних 
перипетіях глобалізованого світу  

Результати дослідження та 
їх обговорення. У розумінні са-
мого туризму, як непересічного 
глобального явища, залишається 
багато відкритих питань, які по-
стають як прогалини і котрі лег-
коважно ігнорувати чи робити ви-
гляд, що їх не існує. 

Глобалізація туризму вивела 
на авансцену нову ціннісно-пове-
дінкову діяльність, яка раніше до-
сить рідко зустрічалася в історії і 
до того ж мала певне кліше, типу 

«дивакуватість» – це туристично-
ігровий спосіб життя з відповід-
ними цінностями, які розгляда-
ються унікальними, трендовими, 
а отже «правильними» і необхід-
ними для наслідування. Причо-
му такий стиль життя видається 
потребою саме нашого часу, де 
поведінка корелює із канонами 
традиційних цінностей так, що 
чим більш вони секуляризовані, 
тим більше вони цікаві, особливо 
чітко це проявляється у високоци-
вілізованих країнах. Туристично-
ігровий спосіб життя, найперше, 
є вільним, незаангажованим, не 
закріпаченим, без будь-яких таєм-
них (шпигунських) чи відкритих 
(місіонерських) цілей – вибором 
людини ставитися до власного 
життя споживацьки. Сучасне ма-
сове практикування громадян-
ського шлюбу, пізні одруження і 
батьківство, постійні роз’їзди, са-
мотури, мультикультурні зв’язки, 
пролонгація впрягання з головою 
в роботу – ніщо інше як наслі-
док туристично-ігрового способу 
життя, з витікаючим з нього ба-
жанням втекти хоча б на певний 
час чи відсторонитися від обтяж-
ливої соціополітичної рутини. 
Хоча б на деякий час стати відчу-
женим від суспільного ціннісного 
тиску, в якому все детерміновано 
і доведено до антропомеханічної 
(людино-машинної) діяльності, 
незважаючи і не зважаючи на те, 
що ми люди. Світогляд сучасної 
цивілізованої людини побудова-
ний за принципом «життя одне і 
неповторне», тож варто якомога 
більше побачити, пізнати. 

Зрозуміло, що такий світогляд 
обумовлений аксіопарадигмою 
сучасного глобалізованого світу, 
в якому одним із визначальних 
атрибутів цінностей є нігілізм, 
секулярність, постійні переоцін-
ки, сумніви і як наслідок – пошук 
своєї поведінки, своїх ціннісних 
орієнтацій. Ось цей пошук най-
краще задовольняє саме турист-
сько-ігровий спосіб життя, для 
якого невгамовність, постійний 
рух, прагнення персональних від-

криттів і незабутніх екзистенцій-
них вражень і переживань стає 
рушійною силою сучасної моло-
дої людини. 

І лише, коли людина випробу-
вала себе, не перетворила турис-
тично-ігровий спосіб життя на 
стиль життя, тоді вона по іншо-
му сприймає світ і повертається 
до питання, скажімо, створення 
сім’ї та виконання соціальних 
обов’язків більш тверезо й усві-
домлено. Коли вона завершила 
персональну молодіжну «круго-
світню подорож», туризм постає 
не стільки ціллю, скільки засо-
бом. Тобто, туристично-ігровий 
спосіб життя – це не є безвідпо-
відальність, це особливий погляд 
і ставлення до прожиття власного 
життя. 

В.М. Волков, аналізуючи фе-
номен туризму в контексті по-
стмодерну, вгледів у ньому: 1) 
форму ескапізму для тих, у кого 
немає можливості набути віри в 
свої сили і 2) симулякр подорожі 
через руйнування онтологічного 
її базису, що в загальному веде до 
руйнації структур місцевих спів-
товариств і скасування публічних 
просторів, існування яких перед-
бачало осілість і в коріненість[2].

Тож, глобалізація світу карди-
нально змінює місце туризму в 
життєдіяльності сучасної молодої 
людини, в її ціннісній ієрархії: 
туризм набуває рис не засобу, а 
цілі, апогеєм чого, як показано, 
є туристсько-ігровий спосіб жит-
тя, який породжений масовістю 
туризму (новим етапом розвитку 
туризму в постіндустріальному 
його періоді), що в свою чергу, 
обумовлено соціально-економіч-
ним світоустроєм. Зупинимось 
більш детально на масовості і 
економічному двигуні теперіш-
нього глобалізованого туризму. 

Туризм як колишня квінтесен-
ція заможності та елітарності в 
глобалізованому світі постає як 
феномен вседосяжності і всео-
сяжності. Глобалізація змінила в 
туризмі статус і утвердила за ним 
атрибутивність масовості. Елітар-
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ності туризму як такої (можливо, 
за виключенням спортивно-про-
фесійного туризму) по суті не іс-
нує, демаркація між ними проля-
гає виключно в товщині портмоне 
і в кількості послуг у переліку, 
які здатен (може собі дозволити) 
сплатити турист. Ознакою того, 
що елітарність розмита, слугує 
те, що туризм знаходиться в кон-
тинуумі економічної вигоди, яка 
знімає (нівелює) класичне (зокре-
ма дане Хосе Ортега-і-Гассетом) 
протиставлення духовної еліти, 
яка творить культуру, і мас, які 
несвідомо засвоюють стандартні 
поняття та уявлення. У класично-
му розумінні елітарність – це ко-
лообіг спадкового виховання. 

Г.А. Гарбар, провівши філо-
софський аналіз туристичної 
діяльності в контексті масової 
культури, доходить висновку, що 
«Туризм як культурна практика 
у межах гострих трансформацій 
сьогодення – це культурні ціннос-
ті, які визначаються як цінності 
споживання культурних продук-
тів, турпродукту. Це цінності, які 
створені в історії розвитку циві-
лізації людства і які виробляють-
ся в конкретних практиках і реа-
ліях масової культури: мас-медіа, 
дизайні, рекламі, менеджменті» 
[3, С.141]. «Масова культура в 
контексті туристичної діяльності 
трансформує цінності публічно-
го масового засвоєння простору, 
«маса» стає одним із феноменів 
культуро-творчості» [3,С.146].

Відповідно, масовість, як це 
для неї притаманно, несе в собі 
поверховість і симуляцію. Харак-
терною рисою масового туризму 
є надзвичайна мобільність. Так, 
британський соціолог Д. Уррі, 
розглядаючи особливості масо-
вого туризму в 90-х роках ХХ 
ст., констатував, що центральною 
характеристикою його є те, що 
подорожі більшістю населення 
здійснюються з банальною метою 
подивитися на інші місця, навіть 
не віддаючи особливої переваги 
куди саме, лишень подалі від ро-
боти. До того ж туристичні подо-

рожі стали ознакою статусу і 40% 
вільного часу припадає в період 
відпусток саме на подорожі [13]. 
Через десять років (2001 р.) допо-
вненням його книги став розділ, 
що стосувався питання глобалі-
зації туризму як продовження цієї 
самої масовості. 

Ось тут по суті і випучується 
аксіологічна оцінка в розумінні 
масовості туризму – поверхо-
вість, адже досить часто найбіль-
шим досягненням, якого потребує 
масовий споживач туристичної 
послуги, є бажання вихвалитися 
місцем і відвідуванням «стан-
дартних» об’єктів даної турис-
тичної подорожі. 

Соціально-економічна цін-
ність туризму, як було заявлено, 
стала двигуном, який утверджує 
за ним статус пріоритетного на-
прямку капіталовкладень, а отже 
і неухильний його подальший 
розвиток. По суті дана цінність 
на сьогодні є головною і залиша-
тиметься такою дуже довго. А все 
тому, що темпи зростання обся-
гів світових туристичних потоків 
(згідно ВТО) забезпечують близь-
ко 14 % валютних надходжень 
від туристичної діяльності, що є 
вищим, аніж середньорічні тем-
пи зростання світової економіки 
[7]. Власне ось цей економічний 
чинник буде просувати і розвива-
ти туристичну галузь в найрізно-
манітніших напрямках і формах, 
адже дозвілля, цей острівок інди-
відуального вибору, наразі най-
більш спокусливий й заради ньо-
го накопичуються «недоторкані» 
гроші, які потрібно витратити 
виключно на емоцію, відпочинок.

Економічна вигода породила 
конкуренцію, яка диференціюва-
ла і урізноманітнила туристичний 
продукт, зробивши туристичну 
галузь доступною для якомога 
більшої кількості людей (масового 
споживача), під якого розроблено 
різні пропозиції, зокрема, перемі-
щення low-cost та багато іншого. 

Висновки. 1) Глобалізація по-
сприяла підлаштуванню інших 
галузей вже до сфери туризму, що 

породило нові відносини і про-
сування в маси туристсько-ігро-
вого способу життя. 2) Глобалі-
зація світу змістила аксіологічну 
оцінку професіонала туриста до 
невпізнання: все більшого зна-
чення набувають не стільки про-
фесіонали – творці, які ведуть за 
собою групу, навчають тих дола-
ти комунікативні, психологічні, 
фізичні труднощі, скільки про-
фесіонали прислуги, в обов’язки, 
яких входить забезпечити ком-
форт і убезпечити від будь-яких 
труднощів (починаючи з ніве-
лювання мовних бар’єрів, адже 
є гіди-перекладачі до екскурсій 
виключно вимощеними доріжка-
ми). Професіонали – творці ви-
ступають більш автономними (за-
мкнутими), у їх руках може бути 
весь цикл туристичної подорожі, 
тоді як професіонали – прислу-
ги більш диференційовані, вони 
всього лише ланка розгалуженої 
транснаціональної мережі інду-
стрії гостинності, що лише ско-
вана в цілісному прибутковому 
ланцюзі. 

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у поглиблен-
ні порушених питань.
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