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Розглянуто особливості праксеологічного під-
ходу дослідження явища гостинності туризму. 
Сучасні трансформаційні процеси глибоко прони-
кають у всі сфери суспільного життя і залучають 
широкий інструментарій культурних практик 
людської життєдіяльності до нових реалій. Серед 
них домінантною сферою виступає туризм із по-
тужною системою взаємозумовлених зв’язків, які 
впливають на економіку, політику, культуру, релі-
гію, транспорт тощо.
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The peculiarities of the praxeological approach to 
the study of the phenomenon of tourism hospitality are 
considered. Modern transformational processes pen-
etrate deeply into all spheres of public life and involve 
a wide range of tools of cultural practices of human 
life to new realities. Among them, the dominant area 
is tourism with a strong system of interdependent links 
that affect the economy, politics, culture, religion, 
transport and more.
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Постановка проблеми. Перед туристич-
ною наукою постають нові вимоги у дослі-
дженні теоретичних і прикладних проблем. 
Актуальним практичним завданням є узго-
дження розуміння та інтерпретації окремих 
видів туризму, удосконалення концепції ту-
ристичного обслуговування, моделей турис-
тичних центрів і територій. Для вирішення 
цих та інших актуальних проблем необхідно 
об’єднати зусилля різних освітніх, науково-
дослідницьких установ, окремих вчених у на-
ціональному та світовому масштабі.

Праксеологія, як і будь-яка інша теоретич-
на рефлексія, полягає в тому, щоб насамперед 
з’ясувати сутність предмету осмислення у по-

нятійний спосіб, представити її категоріально 
та концептуально. Це досить складне завдан-
ня, адже туризм настільки багатобічне явище 
суспільного життя, що його неможливо одно-
значно визначити. За своєю природою туризм 
є мультиструктурним багатофакторним яви-
щем, що зумовлює його відповідну теоретич-
ну архітектоніку.

Стратегічна мета людської цивілізації - рі-
шуче змінити парадигму свого подальшого 
існування, здійснити перехід від «споживаць-
кого» способу життя до гуманоцентричної мо-
делі способу життя, такого типу соціального 
порядку, який, за оцінкою В. Вернадського, є 
«ноосферою», цариною справжнього розуму, 
культури і людяності. Культурна місія туризму 
полягає, зокрема, у повазі до культурної, ар-
хеологічної, художньої, технічної спадщини, 
яка органічно пов’язана із самим існуванням 
туризму як діяльності, що спрямовує подоро-
жування мільйонів людей до тих атрак- торів, 
привабливих місць, які спонукають їх до ман-
дрівок.

У цьому плані слід особливо відмітити ба-
гатий науковий потенціал України, в тому чис-
лі науковий потенціал її вчених: філософів, 
істориків, економістів, соціологів, археологів, 
музеєзнавців тощо. Одним із конкретних свід-
чень цьому є виникнення туристської праксео-
логії - нового напряму в соціально-гуманітар-
ній науці. «Україні потрібна національна фі-
лософія туризму, яка б охоплювала пам’ятки 
Київської Русі, багатоманітну природу країни, 
лікувальні ресурси українських мінеральних 
вод, національне мистецтво, кухню тощо» 
[8, с. 9].

 Отже, сутність теоретичного аналізу яви-
ща гостинності полягає у визначеності його 
головної соціально-психологічної риси - ство-
ренні умов ефективної життєдіяльності госте-
ві під час його перебування на чужій території 
або у чужому соціально-правовому просторі. 
Гостинність притаманна здебільшого турис-
тичній діяльності, оскільки охоплює її про-
відні функції, а саме: соціально-демографіч-
ну, економічну, екологічну, культурологічну, 
гуманістичну, людинотворчу [1, с. 108-126]. 
Саме це об’єднує носіїв різноманітних форм 
гостинності і залежить як від гостя, так і від 
господаря, особливо у психологічному вимірі.

Ґрунтовно досліджувати це соціально-пси-
хологічне явище повинна теорія туризму (ту-
ризмологія, туризмознавство, туризмометрія, 
туризмографія), що має у системно-структур-
ному вигляді відобразити феномен туризму, 
всі його складові, зокрема і гостинність як го-
ловну рису туристичної діяльності.

 Сучасна праксеологія прагне відповісти 
на запити часу, опікується завданням пошуку 
нових стратегій ставлення людини до світу 
природи, цивілізації, запропонувати нові не-
стандартні категоріальні ознаки людського 
буття. Одне із таких завдань - з’ясувати сут-
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ність туризму як своєрідного світу людини, 
широкого і об’ємного соціального простору. 
«Світ людини», «спосіб життя», «діяльність», 
людський активізм та його мотивації, цінності 
культури та спілкування, інтереси та потреби 
– ці та багато інших питань та проблем, які 
мають статус філософських, у діалозі праксе-
ології з туристською реальністю конкретизу-
ються, змістовно збагачуються.

Філософія туризму покликана виконувати 
методологічну функцію щодо інших наук про 
туризм. При цьому вона збагачується у своєму 
світоглядному та антропологічному змісті їх 
конкретними науковими доробками.

Аналіз існуючої джерельної бази туристич-
ної діяльності доводить, що теорії туризму не 
існує. Тому вважаємо за доцільне подати ар-
хітектоніку теоретичної складової у такому 
вигляді, як її представив В. С. Пазенок у ко-
лективній праці «Філософські нариси туриз-
му» [8].

Цей авторитетний дослідник вважає, а ми 
з ним погоджуємось, що теоретичний каркас 
філософії туризму, а відповідно, й теорії ту-
ризму, у якій треба відобразити гостинність 
туристичної діяльності, має такі елементи: 
феноменологічний, герме- невтичний, антро-
пологічний, аксіологічний, комунікативний, 
етики спілкування і співжиття, екзистенціаль-
ний, морально-психологічний або менталь-
ний, екологічний, культурологічний, соціаль-
ний, праксеологічний [8, с. 20-34].

Такий теоретичний стрижень має бути за-
кладений у програму підготовки управлін-
ських кадрів у спеціалізованих навчальних 
центрах, як це роблять, наприклад, у паризь-
кій школі готельного господарства і туризму, 
англійській школі туризму і менеджменту, 
школі менеджменту гостинності в Лозані та 
ін. [6, с. 106-107].

Отже, носіями гостинності є категорії насе-
лення країни, яка приймає гостей. Тут можли-
ві десятки класифікацій за статусом господа-
рів, за їх віком, етнічною і національною при-
належністю, статусом у суспільстві, станом 
матеріального забезпечення, глибиною родин-
них зв’язків та ін. Звичайно, що перевагу ма-
ють випускники спеціальних шкіл гостиннос-
ті, оскільки гостинності необхідно навчати, 
особливо управлінський персонал.

Школа менеджменту гостинності в Лозан-
ні заснована швейцарцем, власником готелю 
«Jacques Tschuml» з метою підготовки про-
фесійних керівників готелів, які обслугову-
ють туристів, які дедалі частіше приїздять 
до Швейцарії. Він добре розумів, що успіх 
готельному бізнесу забезпечать не лише тех-
нічні, управлінські і навіть не комунікативні 
навички, а персонал певного типу: відкриті, 
енергійні, дипломатичні, заповзятливі люди, 
які невимушено почуваються у будь-якій со-
ціальній обстановці. Технологіями управлін-
ня, практичними навичками оволодіти можна, 

іноземних мов також можна навчитися. Ось 
чому складовою традицій школи в Лозанні є 
розвиток лідерських здібностей особистості, 
навчання злагоджено працювати з іншими в 
одній команді. До того ж духовна атмосфера 
Лозанни дає можливість студентам відчути 
інші позитивні якості цієї професії: розмаїття 
культур і мов, здатність цінувати високу якість 
послуг, увага до дрібниць. Випускники школи 
відомі тим, що мають усі ці важливі якості, які 
дозволили багатьом із них піднятися на вер-
шину сфери гостинності й туризму.

Педагогічний колектив школи менеджмен-
ту гостинності в Лозанні інтернаціональний: 
в його складі представники 20-ти національ-
ностей. Викладачі й інструктори мають зна-
чний професійний стаж керівників готельної 
індустрії й високі академічні ступені зі спеці-
альних дисциплін. Сьогодні Асоціація випус-
кників школи налічує понад 5000 спеціалістів 
в усьому світі. Школа працює за міжнародною 
програмою менеджменту гостинності. Завдяки 
високим академічним стандартам їй присво-
єно звання вищого навчального закладу про-
фесійної освіти в складі структури нещодавно 
створеного Університету прикладних наук.

З кінця 90-х років XX століття школа ста-
ла двомовним навчальним закладом. Ство-
рена тут міжнародна програма менеджменту 
гостинності, не залежно від того, якою мовою 
(англійською чи французькою) вона виклада-
ється, отримала акредитацію Нової Англій-
ської Асоціації шкіл та коледжів у США як 
програма на здобуття ступеня бакалавра наук. 
З метою забезпечення студентів професійни-
ми знаннями з готельного підприємництва за 
три семестри створена і успішно функціонує 
розрахована на 18 місяців нова програма під 
назвою «Менеджмент готельних операцій».

Лозаннські освітяни шукають студентів, 
які демонструють прагнення до лідерства і 
здатність працювати в команді. Лозаннська 
школа вимагає від своїх студентів реальної 
мотивації та готовності виконувати важку ро-
боту. Тут допомагають студентам сформувати 
вміння взаємозаміни, яке значно полегшить 
їхню адаптацію в нових умовах. На основі по-
стійної уваги до академічної і практичної під-
готовки швейцарські викладачі прагнуть, щоб 
випускники були компетентними у своїй робо-
ті та одразу приносили економічну віддачу на 
робочому місці. Опікуються вони і тим, щоб 
розвивати у студентів відкрите і толерантне 
ставлення до різних культур, здатність ціну-
вати традиції, цінності та мистецтво різних 
цивілізацій.

Подібно до інших навчальних закладів, що 
пропонують програми в сфері управління гос-
тинністю, Лозанна - насамперед бізнес-школа. 
З метою досягнення успіху в індустрії гостин-
ності студенту запропоновано таку систему 
організації навчання, яка спрямована не лише 
на освоєння навичок управління, а й на ово-
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лодіння обґрунтованими знаннями практич-
них аспектів гостинності. Принцип поєднання 
академічних знань і професійної підготовки 
на робочому місці втілився у навчальній про-
грамі, в основу якої покладено широкий набір 
дисциплін. Академічна програма, що нази-
вається «Широкий перелік основних знань», 
охоплює усі дисципліни, призначені для 
успішного ведення справи: бухгалтерський 
облік і фінанси, маркетинг, економіка, інфор-
маційні технології, гуманітарні ресурси, стра-
тегічне планування і кулінарне мистецтво, об-
слуговування і служба поверхів.

У рамках цих курсів гостинності студен-
ти мають широкі можливості розвитку своїх 
умінь і навичок, працюючи членами студент-
ських команд у п’яти ресторанах, дев’яти кух-
нях і у відділі розподілу номерів, які є в школі. 
Це унікальне поєднання управління і практи-
ки гарантує, що після закінчення школи її ви-
пускники одразу ж отримають хорошу роботу 
[6, с. 18]. Велике значення має і те, що ця про-
грама забезпечує студентів такими «ноу-хау» 
в сфері бізнесу, які допомагають їм бути на-
дійними членами команди управління і успіш-
ними менеджерами туристичної галузі.

Доречно підкреслити, що теоретична реф-
лексія туризму не обмежується з’ясуванням 
виключно зазначених філософських аспектів 
цього феномену. «Рідною сестрою» туризмо-
логїї є туристська праксеологія — теоретичне 
усвідомлення, осмислення та наукове узагаль-
нення практики діяльності суб’єктів турист-
ських подій. Праксеологічна функція туризму 
домінує серед інших: рекреаційної, адаптацій-
ної, аксіологічної тощо [8, с. 29].

Проблема практики і, відповідно, вчення 
про практику - праксеологія - за останні де-
сятиліття вийшла на авансцену суспільної 
свідомості. Однією із перших ренесанс «прак-
тичного розуму» зафіксувала філософська на-
ука, яка акцентувала свою увагу на виключній 
можливості «практичної філософії», яка «від-
криває очі на багатовимірний світ практи-
ки», пропонуючи водночас нове її розуміння. 
Буквальне значення поняття «практика» (від 
грецьк. praxis) означає «справа», «діяння». 
Звідси, до речі, походять поняття прагматизм, 
прагматик, тобто вчинки і людина, які забез-
печують успіх справи.

Згідно з Арістотелем, практика (praxis) - це 
ознака такої діяльності, яка на відміну від тех-
нічного (texne) та поетичного (роета) способів 
дії пов’язана із самовизначенням особистості, 
із з’ясуванням власної політичної та суспіль-
но-громадянської позиції, із етичними нор-
мами та цінностями. Таким чином, практика 
- поняття, яке характеризує особливий різно-
вид активності людського ставлення до світу, 
в ході якого відбувається кооперація спілку-
вання індивідів.

 Згідно сучасних уявлень, праксеологія - це 
філософська концепція діяльності, яка презен-

тує загальну теорію організації діяльності, яка 
запропонована польськім філософом і логіком 
, одним із представників Львівсько-Варшав-
ської школи аналітичної філософії Тадеушем 
Котарбинським. Базисом праксеології, з Т. Ко-
тарбинським, є прагматизм (інструменталізм, 
експеренталізм, концепція «структури по-
дій»), а також своєрідно інтерпретована теорія 
практичного ставлення до світу. Зрозуміло, що 
між суто філософськими та праксеологічними 
проблемами не існує неперехідної межі, але 
врахування особливостей цієї дихотомії теорії 
і практики вкрай необхідно для подальшої по-
глибленної розробки теорії туризму.

Сутність праксеологічного аналізу соціаль-
но-психологічного явища гостинності полягає 
у перевірці здобутої у процесі теоретичного 
аналізу його моделі валідності для сучасної 
практики реалізації туристичної діяльності у 
просторі окремої країни, наприклад України. 
До речі, чимало античних мандрівних мудре-
ців відвідали землі сучасної України. В деся-
тій пісні «Одиссеї» Гомер описує старовин-
ний кримський мис Фіолент (м. Балаклава). 
Припускають, що саме тут був розташований 
легендарний храм Діани. Свідчення про від-
відування цих місць є у працях Страбона і 
Плінія, Овідія та Гесіода. В 1474 році топонім 
Балаклава згадує відомий мандрівник Афана-
сій Нікітін.

Французи, німці, італійці, англійці, шот-
ландці, датчани, шведи, голландці, сирійці, які 
вперше відвідали українську землю за часів 
Козацької держави, зазвичай описують Укра-
їну в прихильних тонах, нерідко із захоплен-
ням відзначають привабливі риси українців, 
серед яких основною, безсумнівно, була і є 
гостинність українського народу [7, с. 11].

У маловідомій нашим співвітчизникам пра-
ці «Книга добрих скарбів», написаній у пер-
шій половині X століття Ібн-Дастом, вперше 
зустрічаємо відомості про таку рису україн-
ського народу, як гостинність: «Гостей шану-
ють і добре поводяться з чужинцями, що шу-
кають у них оборони, і з усіма, хто в них часто 
буває, не дозволяють нікому зі своїх кривдити 
і утискати таких людей» [7, с. 9].

Папський легат до Золотої Орди Джованні 
де Пляно Карпіні писав, що в 1246 році ман-
дрував через «Русію» і двічі побував у Києві: 
«Кияни, довідавшись про наш приїзд, збігли-
ся до нас усі з радістю і вітали нас... Так само 
приймали нас по цілій Русі, Польщі і Богемії. 
Данило (галицький князь — Лети.) і його брат 
Василько зробили для нас бенкет і проти на-
шої волі приймали нас у себе днів з вісім» 
[7, с. 10].

До цього можна додати безліч історичних 
свідчень про те, що наша країна була терито-
рією, яку часто відвідували чужинці. Напри-
клад, у 1437 році відбулася подорож посла 
Венеціанської Республіки Амброзіо Контаріні 
до перського шаха. Він їхав через Німеччину, 
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Польщу, Україну, Литву, Крим, Грузію. Повер-
таючись до Венеції через Москву, він відвідав 
Луцьк, Житомир, Білгородку, Київ, Черкаси.

До початку XVI ст. належать «записки» 
С. Герберштейна, відомого дипломата, «вірно-
го служителя-дорадника чотирьох цісарів». 
Описуючи географічне положення України, 
автор «Записок» наводить інформацію про 
Дніпро, Дністер і Дон. З-поміж міст згадує 
Стародуб, Брянськ, Новгород-Сіверський, 
Чернігів, Путивль, Київ, Канів, Черкаси, Бе-
ресте, подає також деякі відомості про чорно-
морські степи, Крим і Кубань.

Особливо цікавим є щоденник подорожі 
Михалона Литвина, литовського дипломата в 
Кримському ханстві, який у 1550 році подоро-
жував Україною й зібрав цінні відомості про 
Київ, про ґрунти й природні багатства Київ-
щини та всього Придніпров’я.

Посол німецького імператора Рудольфа II 
до козаків Еріх Лясота був одним з перших 
іноземців, що залишив цікаві спогади про 
свою подорож на Запорізьку Січ улітку 1594 
році. У його спогадах зафіксовано відомості 
про міста, через які він подорожував: Львів, 
Почаїв, Прилуки, Кам’янець-Подільський, 
Київ, Переяслав.

Велику історичну цінність мають спогади 
датського посла в Росії Юля Юста, який у 1711 
році проїхав через усю Україну. Посол з осо-
бливою приємністю пише, що всюди в Україні 
його вітали, пригощали й виявляли особливу 
увагу не тільки в містах, а й у селах [7, с. 12].

Особливе значення для становлення філо-
софії подорожей мають спостереження ман-
дрівників періоду Ренесансу. У середовищі 
купців та підприємців, які торували нові гео-
графічні шляхи з Європи на Схід, Південь, 
Малу Азію, арабські країни, почали складати-
ся сильні характери з яскравою індивідуальніс-
тю, що шліфувалися в повних ризику справах, 
пов’язаних із тисячами небезпек подорожах. 
«Тоді не було жодної видатної людини, яка б 
не здійснила далеких подорожей, не володіла 
б чотирма або п’ятьма мовами, не проявила б 
себе в творчості», - зазначав Ф. Енгельс. Се-
ред таких видатних людей був Г. С. Сковорода 
- мандрівний філософу, український Сократ, 
життєвим кредо якого було: «Жити — значить 
мандрувати». Він пішки обійшов усю Слобід-
ську Україну, відвідав Москву, Токай (Угорщи-
на), Братиславу, Відень, Італію та Німеччину. 
Свої враження від мандрівок Сковорода ви-
словив у «Розмові п’яти подорожніх про іс-
тинне щастя в житті» («Товариська розмова 
про душевний світ»).

Перелік знаних філософів-мандрівників 
вражає. При цьому одним із головних спону-
кань до подорожей було не стільки прагнення 
до нових знань, скільки знайомство з іншими 
людьми та їх культурами. Мандрівні філософи 
були носіями і агентами формування гостин-
ності.

До речі, вивчення гостинності як складової 
українського характеру і соціальної практики 
знаходиться у центрі уваги вітчизняних на-
уковців. Щоб переконатися в цьому, достат-
ньо звернутися до існуючої джерельної бази, 
в якій віддзеркалено історичний, переважно 
краєзнавчий, та туристичний аспекти україн-
ського буття протягом XX століття і до сьогод-
ні [2-5]. Отже, на основі проведеного аналізу 
гостинності у дискурсі філософського осмис-
лення туристичної діяльності можна зробити 
наступні висновки:

Гостинність за природою і ґенезою є со-
ціально-психологічною або атрибутивною 
рисою специфічної туристичної діяльності і 
об’єктивно знаходиться на боці приймаючої 
сторони, але залежить і від поведінки гостя, 
оскільки його мотивація і поведінка апріо-
рі визначають напрям, у якому відбувається 
спілкування господаря і гостя. Гостинність 
як науковий термін визначає систему заходів 
та порядок їх здійснення з метою задоволен-
ня найрізноманітніших побутових, господар-
ських і культурних запитів гостей туристич-
них підприємств, їх запобігливого обслугову-
вання, надання низки послуг.

Ми встановили, що гостинність як соціаль-
не і культурологічне явище має надзвичайно 
велику історію буття, оскільки коріння гос-
тинності губиться у глибині тисячоліть, і у 
кожного народу вона має свою психологічну 
специфіку, оскільки живиться ментальністю 
етносів.

Джерельна база нашого дослідження над-
звичайно розпорошена, а це означає, що до-
слідникам слід виокремлювати елементи гос-
тинності у туристичній діяльності спочатку 
теоретично, а потім знаходити на практиці.

Гостинність як соціально-психологіч-
на риса специфічної туристичної діяльності 
людини у соціальному просторі передбачає 
можливість використання усіх відомих до-
слідникам методів аналізу соціальних, культу-
рологічних, історичних і психологічних явищ. 
Вибір їх, а тем більше їх комбінація, залежить 
від трьох факторів, а саме: 1) від складності 
предмету дослідження; 2) мети дослідження; 
3) досвіду, кваліфікації і намірів дослідника.

У ході філософського аналізу ми формалі-
зували алгоритм дослідження явища гостин-
ності і подали етапи пізнавальної діяльності, 
що віддзеркалюють специфічні елементи, 
які треба з’ясувати, а саме: встановити при-
роду явища, визначити ідеологію досліджен-
ня, сформувати методологічну призму піз-
навального процесу залежно від складності 
предмету дослідження, розкрити теоретичну 
складову явища шляхом відтворення сутності, 
змісту і форм гостинності, перевірити модель 
на практиці, наприклад дослідити гостинність 
українського народу.

Гостинність за змістом є сукупністю про-
цесів надання допомоги з боку господарів 
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гостям або туристам, тобто існує багато видів 
процесів життєзабезпечення людини-інозем-
ця у соціально-правовому просторі іншої кра-
їни, а саме: матеріальні і духовні; об’єктивні 
і суб’єктивні, об’єктивовані і суб’єктивовані; 
державні і наддержавні, національні і надна-
ціональні, індивідуальні і колективні.

Нами запропонована модель простору, 
у якому слід досліджувати гостинність, що 
спонтанно виникає під час спілкування між 
гостями і господарями, туристами і турис-
тичними організаціями. Туристична сфера 
вибудовується і розвивається у просторі гос-
тинності, вона є індустрією гостинності, що 
потребує менеджменту гостинності. Коорди-
натами такого простору, за нашою гіпотезою, 
є наступні: а) мотивація гостя і господаря; 
б) типи туристів; в) специфічна діяльність з 
обслуговування потреб гостей або туристів.

Теоретичний каркас філософії туризму, 
а відповідно, й праксеології туризму, у якій 
треба відобразити гостинність туристичної 
діяльності, мають складати такі елементи: фе-
номенологічний, герменевтичний, антрополо-
гічний, аксіологічний, комунікативний, етики 
спілкування і співіснування, екзистенційний, 
морально-психологічний або ментальний, 
екологічний, культурологічний, соціальний, 
праксеологічний. Саме на цьому теоретич-
ному каркасі або методологічному стрижені 
повинна базуватися програма підготовки ві-
тчизняних управлінських кадрів у спеціалі-
зованих навчальних центрах, як це роблять, 
наприклад, в університетах США, у паризькій 
школі готельного господарства і туризму, ан-
глійській школі туризму і менеджменту, школі 
менеджменту гостинності в Лозані та інших 
навчальних закладах світу.

Теоретична рефлексія над феноменом ту-
ризму виділяє в ньому як найістотнішу ді-
яльнісну рису. Адже туризм уявляю собою в 
діяльнісному аспекті цілу низку проявив ак-
тивності людини – наміри, мотиви, вчинки і 
таке інше, що не тільки характеризують осо-
бливості людського буття, але й розкривають 
одну із сторін сутності людини. «Людини як 
діяльність» - одна із постійних рубрик фі-
лософської антропології ХХ-го століття. Ді-
яльнісний підхід до з’ясування особливостей 
людської свідомості та поведінки по праву 
посідає чільне місце в сучасному переліку 
суспільствознавчих методів. Філософська 
методологія пізнання та пояснення сутності 
діяльності оперує такими категоріальними 
одиницями, як «активність», «інтенція», «на-
мір», «проектування», «поведінка», «практи-
ка», «взаємодія». Саме це поняття визначило 
такий різновид філософської теорії як праксе-
ологія.
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