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Анотація. Мета статті полягає в огляді багатоаспектного трактування поняття 
«щастя подорожувальника» в міждисциплінарних туризмологічних дослідженнях у постнекла-
сичній парадигмі. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здій-
снено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, 
систематизації та узагальнення. Результати. Апробовано використання постнекласичних 
підходів у міждисциплінарних туризмологічних дослідженнях категорії «щастя». Досліджено 
проблему пізнання щастя науковцями різних наукових шкіл та галузей знань. Окреслено вне-
сок науковців у вирішення актуальної наукової проблеми щодо розуміння сутності туризму як 
науки про щастя людини в постнекласичній парадигмі. З’ясовано, що прикладні людиномірні 
наукові дослідження туризму вимагають подальшого поглиблення розуміння сутності кате-
горії «щастя». Указано на необхідність осучаснення основних наукових підходів до визначення 
категорії «щастя» та поняття економіки щастя як основи формування ефективних еконо-
мік світу через призму розвитку туристичної сфери. Міждисциплінарний вектор туризмоло-
гічних досліджень дозволяє визначити роль подорожувальника в подальшому розвитку сфери 
туризму. Однак дискусійним залишається питання щастя подорожувальника. Тому з розви-
тком туристичної галузі більше уваги має приділятися визначенню впливу туризму на лю-
дину, на її щастя в подорожі. Практична значущість результатів дослідження. У статті 
обґрунтовано актуальність міждисциплінарних туризмологічних досліджень поняття «щас-
тя подорожувальника» та використання постнекласичних підходів дослідження туризму. Це 
дає можливість визначити важливу роль особистості подорожувальника в розвитку туризму. 
Основні наукові положення дослідження доцільно використати під час теоретичного аналізу 
сучасного стану й перспектив подальшого розвитку прикладних людиномірних наукових до-
сліджень туризму. 

Ключові слова: щастя, подорожувальник, туризм, міждисциплінарний підхід, постнекла-
сична парадигма. 

     1)   Стаття підготовлена в межах науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування та розвитку 
сфери туризму в умовах модернізації економіки» (держ. реєстр. номер 0117U004715).
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Супереч-
ливі умови розвитку господарської діяльності 
людини у сфері туризму формують адекват-
ний міждисциплінарний вектор туризмоло-
гічних досліджень, ціннісний дискурс яких 
пов’язаний, у тому числі, з розумінням сут-
ності категорії «щастя». Сучасні дослідження 
залишають відкритим для дискусій питання 
щастя подорожувальника. Тому тема статті є, 
на наш погляд, актуальною, а саме досліджен-
ня – своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема пізнання щастя має давню традицію, 
яка пов’язана, насамперед, з іменами Епікура, 
Сократа, І. Канта і Г. Сковороди. Вагомий вне-
сок у дослідження проблеми щастя в туризмі 
зробили вітчизняні науковці О. В. Гладкий, 
Г. П. Вислободська, В. О. Животенко, Г. В. За-
дорожний, М. М. Логвин, Ю. Б. Миронов та ін. 
Разом із тим створення методологічного під-
ґрунтя для прикладних людиномірних науко-
вих досліджень туризму вимагає подальшого 
поглиблення розуміння сутності цієї категорії. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є огляд багатоаспек-
тного трактування поняття «щастя подорожу-
вальника» в міждисциплінарних туризмоло-
гічних дослідженнях у постнекласичній пара-
дигмі.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. З огляду на складність 
об’єкта дослідження, специфіку авторських 
позицій, які можуть принципово не збігатися, 
необхідним є узгодження розуміння сутності 
туризму як форми природно-суспільного буття 
та життєдіяльності подорожувальника. Нині 
кожна з галузей знань (історія, філософія, гео-
графія, соціологія, психологія, антропологія, 
економіка, екологія, рекреологія, право тощо) 
вивчає туризм у своїй проблемно-предметній 
площині, у більшості досліджень не акценту-
ючи й не пов’язуючи результати з отриманням 
щастя в подорожі. Людина отримує задово-
лення від вражень під час подорожі, почуває 
себе щасливою від того, що збуваються її мрії 
та сподівання. Особистісно здобутий турист-
ський досвід – це досвід переживання ман-
дрівних подій [1], досвід самореалізації люди-
ни-туриста у процесі зустрічі з іншим.

Обговоренню результатів досліджень про-
блеми щастя подорожувальника з викорис-
танням постнекласичного підходу був при-
свячений методологічний міждисциплінарний 
інтернет-семінар «Щастя в подорожах: реак-
туалізація духовно-творчої спадщини й до-
звіллєвих практик мандрівного філософа-бо-
гослова Г. С. Сковороди» (3 грудня 2019 року, 
м. Полтава). 

Ознайомлення з доробком науковців свід-
чить про вагомий внесок у вирішення актуаль-
ної наукової проблеми – розуміння сутності 
туризму як науки про щастя людини в постне-
класичній парадигмі [2]. Зокрема, О. В. Глад-
кий уважає, що туризм є тією наукою, яка 
об’єднує розрізнені знання про світ у єдину 
цілісну систему. Автором досліджена постне-
класична концепція втраченої єдності в різних 
наукових і філософських школах, визначена 
роль туристичних наук у формуванні постне-
класичного вчення про єдність окремих ком-
понентів території (дестинації). О. В. Гладкий 
зазначає, що туризм формується як наука, яка 
об’єднує втрачену єдність природного й соці-
ального в новому постдисциплінарному зна-
нні про світ. Тому, на його думку, розвиток 
туристичних досліджень, заснованих на тео-
ретико-методологічних засадах єдності та гу-
манізації знань, має бути покладений в основу 
подальших наукових розвідок у природничій і 
суспільній географії. 

Науковий доробок Ю. Б. Миронова та 
М. М. Логвина [3] дає можливість ознайоми-
тися із множинністю визначень категорії щас-
тя. Автори зазначають, що щастя є особливим 
станом душі, який передбачає певне піднесен-
ня настрою, радість, душевний спокій. Проте 
не кожна людина впродовж життя може його 
знайти та відчути у звичайних простих речах 
[3, с. 83]. Академічною спільнотою щастя тра-
диційно визначається як категорія моральної 
свідомості, що позначає стан повного та три-
валого задоволення від життя загалом. Якщо 
учні Сократа тлумачили щастя як стан, то-
тожний насолоді, то послідовники гедонізму 
розглядали насолоду як єдино істинне благо 
та справжню мету людського життя. Умовами 
досягнення щастя в сучасній етиці вважають 
задоволення основних матеріальних потреб, 
повноту й осмисленість існування людини, 
її спроможність реалізувати власне уявлення 
про життя в ситуаціях морального вибору, до-
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статній ступінь збіжності актуального стану 
буття та уявлення про те, яким воно має бути, 
гармонію внутрішнього світу людини та її зо-
внішніх стосунків [4]. Хоча Ю. Б. Миронов і 
М. М. Логвин розглядають різні трактування 
категорії щастя, усі вони зводяться до розу-
міння щастя як стану цілковитого задоволення 
життям, відчуття задоволення і радості від по-
вноти життя. Пошуком щастя та природи його 
походження впродовж свого життя займався 
мандрівний філософ Г. С. Сковорода, який 
уважав, що щастя – це внутрішнє джерело 
спокою. На його думку, щоб бути щасливим, 
необхідно позбавитися негативних людських 
якостей (скупiсть, розкiш, честолюбство, 
духовнi злиднi) та більше дбати про власну 
душу, оскільки лише здорова душа є основою 
щасливого буття. Якщо людина заради багат-
ства все життя змушена займатися неулюбле-
ною справою, то відчути себе щасливою вона 
не зможе [3, с. 84]. Г. С. Сковорода відмічав, 
що потрібно знайти самого себе, пізнати себе, 
свою духовну сутність, оскільки кінцева мета 
більшості людей – бути не багатими, а щасли-
вими та здоровими. Автори вказують на необ-
хідність усвідомленого звернення до витоків 
українського менталітету, удосконалення ду-
ховного світу людини на основі традиційних 
цінностей відповідно до сучасних реалій секу-
лярної доби [3, с. 93].

Такої думки дотримується і В. О. Живо-
тенко, який досліджував щастя людини в 
контексті розвитку сучасного суспільства. 
Науковець спробував пояснити зв’язок між 
щастям та матеріальними благами для люди-
ни. Зокрема, автором розглянуті філософські 
погляди Г. С. Сковороди як одного із класи-
ків дослідження категорії «щастя». Його фі-
лософське бачення щастя людини ґрунтуєть-
ся на аксіологічних та етичних принципах, 
а філософсько-антропологічне вчення має 
антиконс’юмеристське спрямування, тому по-
єднується із сучасними проблемами буття лю-
дини та її соціальної приналежності [5, с. 78]. 
Г. С. Сковорода вважав, що щастя не залежить 
від зовнішніх змін людського буття, воно дося-
гається завдяки внутрішньому стану людини. 
Щоб бути щасливою, людина має жити в гар-
монії із власною внутрішньою суттю [6]. Тоб-
то, не та людина щаслива, у житті якої немає 
розчарувань, зрад, страждань, а та, яка змогла 
прийняти ці зміни та опанувати себе [5, с. 78]. 

В. О. Животенко зазначає, що в суспільстві 
споживання людині важко відчувати себе щас-
ливою, оскільки перше місце в її бажаннях 
займає матеріальний достаток. Разом із тим 
прихильники економічних теорій переконані, 
що щастя визначається розміром накопичених 
благ, а основними показниками, що відобража-
ють його рівень, є ВВП та ВНП [5, с. 79]. Од-
нак дослідження економіки щастя спростува-
ли зв’язок між доходами й щастям, дали змогу 
зробити висновок, що споживання додаткових 
одиниць товару не може зробити людину щас-
ливою, а щастя в різних прошарків суспільства 
вимірюється різною величиною доходів, що 
не дозволяє визначити складові щастя окремої 
соціальної групи. На думку автора, відчути 
себе щасливою кожна людина може завдяки 
наявності люблячої родини та друзів, цікавої 
роботи, філософії та релігії, здоров’я та якіс-
ної доступної медицини, екологічного серед-
овища існування тощо. Дослідник стверджує, 
що дійсно щасливою почуває себе людина 
також завдяки туризму, який дозволяє їй від-
чути себе вільною та убезпеченою, оскільки 
всі туристи, незалежно від місця, способу та 
термінів відпочинку, отримують задоволеність 
тих внутрішніх потаємних потреб, про які ніх-
то не дізнається [5, с. 80]. Туризм, поєднуючи 
майже всі існуючі сфери економіки, уможлив-
лює, отримання щастя людиною від подорожі. 
В. О. Животенко вказує також на необхідність 
осучаснення основних наукових підходів до 
визначення категорії «щастя» та поняття еко-
номіки щастя як основи формування ефектив-
них економік світу через призму розвитку ту-
ристичної сфери.

Як свідчать останні дослідження, туризм 
може збільшити щастя людей. Проте науковці 
зауважують, що вплив туризму на щастя людей 
здебільшого короткочасний. Туристичне щастя 
не пов’язане з частотою та тривалістю туриз-
му. Передчуття подорожей та пережиті спогади 
можуть продовжити позитивний ефект, отрима-
ний від подорожі [7, с. 57]. Тому не викликає 
сумнівів теза Г. П. Вислободської про те, що ту-
ризм і щастя нерозривно пов’язані між собою. 
На думку авторки, різноманітна туристична 
діяльність може позитивно впливати на людей 
та поліпшувати їх індивідуальне щастя. Тому, з 
розвитком туристичної галузі, усе більше уваги 
має приділятися визначенню впливу туризму на 
людину, на її щастя в подорожі. 

Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш
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Наявність різних видів туризму дає змогу 
значно розширити подорожувальнику отри-
мання нових вражень та відчуттів, що робить 
його дійсно щасливим. Саме тому дослідження 
Л. П. Кушнір і Р. М. Лозинського присвячено 
проблематиці появи й розвитку нових видів ту-
ризму. Науковці акцентують увагу на зростаю-
чій популярності видів туризму, орієнтованих 
на доволі вузькі сегменти туристів – туризм 
спеціального інтересу (special interest tourism, 
SIT) [8, с. 20]. Туризм спеціального інтересу має 
багато підвидів, оскільки задовольняє різнома-
нітні індивідуальні інтереси подорожувальни-
ків. Люди, обираючи спеціалізовані тури, під-
тверджують фактом подорожі свою успішність, 
обізнаність, статус у сфері їх спеціального ін-
тересу, вони набувають нового досвіду, який 
сприяє особистісному зростанню [8, с. 22]. 

Подорожі сприяють розвитку духовно-
творчої діяльності науковців. Так, власне «від-
криття Європи» Г. С. Сковорода здійснив у 
складі Токайської комісії Федора Вишневсько-
го. Роки його подорожі задля отримання нових 
знань та відповіді на питання щодо розуміння 
світу, людини, її місця в цьому світі та відчут-
тя щастя в житті, проаналізовано в науковій 
праці І. В. Козюри. Г. С. Сковорода, перебу-
ваючи за кордоном, отримав знання, що його 
цікавили, з першоджерел, без цензури. При 
цьому особливе значення для Г. С. Сковороди 
мало засвоєння західно-європейської науки в 
галузі філософії та богослов’я, німецької філо-
софської думки, протестантського богослов’я, 
що потім стало для Г. С. Сковороди основним 
джерелом його філософії про Бога, світ та лю-
дину [9, с. 19]. Наукові відрядження славіста 
І. І. Срезневського, правознавця Д. І. Каченов-
ського та історика М. Н. Петрова, які зазнали 
певного впливу творчості Г. С. Сковороди, до 
Німеччини та Австрійської імперії, як указує 
С. І. Лиман [10], мають значний інтерес для 
історичної, філологічної та юридичної наук. 
Адже ці відрядження були здійснені на етапі 
зародження вітчизняного наукового туризму 
та стали цінним джерелом для вивчення цьо-
го процесу. Дослідники вивчали не лише стан 
викладання в зарубіжних університетах відпо-
відних наук, але й звичаї, менталітет, повсяк-
денні реалії в різних країнах [10, с. 42]. 

Творча особистість Г. С. Сковороди в остан-
ні роки привертає все більшу увагу туризмоло-
гів. Так, Г. П. Скляр та М. М. Логвин у своєму 

дослідженні акцентували увагу на сакральних 
аспектах туристичних практик [11, с. 45]. На-
уковці стверджують, що у процесі особистіс-
но спрямованого господарствотворення ту-
ристичної дестинації важливу роль відіграє 
залучення імен пасіонарних людей, які пере-
бувають у вічності, як сакральних символів і 
потенційних брендів дестинацій. Особистість 
мандрівного філософа-богослова Г. С. Ско-
вороди є, на думку авторів, однією з таких 
особистостей-пасіонаріїв-брендів [11, с. 47]. 
Автори відмічають, що на сучасному етапі 
розвитку вітчизняних туристичних дестина-
цій відбувається своєрідна ринкова сакраліза-
ція особистості Г. С. Сковороди (увіковічення 
пам’яті, що проявляється в топоніміці, назвах 
вулиць, парків, випуску монет, марок, листівок 
тощо, і комерціалізація імені-бренду творчої 
особистості – продаж квитків у музеї, реалі-
зація сувенірної продукції тощо). На їх думку, 
формуванню відносин ринкової сакралізації 
особистостей-пасіонаріїв-брендів як перетво-
реної форми туристичної ренти сприяє засто-
сування механізму партнерства в туризмі. 

Особливої актуальності в сучасному світі 
набуває Сковородинівське осмислення люди-
ни та її екзистенції. Як зазначає М. М. Мов-
чан, у творчій спадщині Г. С. Сковороди про-
явилась характерна риса української філософії 
– екзистенційний дух мислення, філософська 
зосередженість на ролі та призначенні люди-
ни у світі. Екзистенційний вимір духовності 
людини у Г. С. Сковороди поєднувався з розу-
мінням багатьох екзистенціалів, які він пере-
живав. Страх і самотність мандрівний філософ 
уважав реальними, неминучими, але й не ба-
жаними, уважаючи, що їх подолання в житті 
кожної людини – це суттєвий крок до вдоско-
налення духовності [12, с. 94]. 

Отже, проведений нами огляд основних 
наукових праць учасників методологічного 
міждисциплінарного інтернет-семінару дає 
можливість зробити такі висновки: сутністю 
туризму є подорожувальник; щасливою люди-
ну роблять не речі, а відчуття, які вона може 
отримати під час подорожі; туризм і щастя не-
розривно пов’язані між собою; у процесі осо-
бистісно спрямованого господарствотворення 
туристичної дестинації важливу роль відіграє 
залучення імен пасіонарних людей, які пере-
бувають у вічності, як сакральних символів і 
потенційних брендів дестинацій.
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Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Предметом філософсько-еконо-
мічних пошуків зажди були ціннісні орієн-
тири та шляхи до благополучного життя. У 
сучасному суспільстві туризм став важливою 
компонентою життя і нерозривно пов’язаний 
із щастям людини. Туризм створює можливос-
ті для спілкування із представниками різних 
етносів і культур, ознайомлення з культурою 
країни, долучення до її історії, традицій, зви-
чаїв. Тому подальші наукові дослідження ма-
ють пов’язуватися з формуванням постнекла-
сичного прикладного туристичного знання, з 
визначенням глибинної сутності механізмів 
самореалізації пересічних особистостей та 
особистостей-пасіонаріїв-брендів у топохро-
ні дестинації в умовах економіки культурного 
досвіду в туризмі.
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Г. П. Скляр, доктор экономических наук, профессор; Л. В. Дробыш, кандидат 
экономических наук, доцент (Высшее учебное заведение Укоопсоюза «Полтавский 
университет экономики и торговли»). Счастье как объект междисциплинарных 
туризмологичных исследований в постнеклассической парадигме. 

Аннотация. Цель статьи заключается в обзоре многоаспектной трактовки понятия 
«счастье путешественника» в междисциплинарных туризмологических исследованиях 
в постнеклассической парадигме. Методика исследования. Решение поставленных в 
статье задач осуществлено с помощью общенаучных и специальных методов исследо-
вания: анализа и синтеза, систематизации и обобщения. Результаты. Апробировано 
использование постнеклассических подходов в междисциплинарных туризмологичных 
исследованиях категории «счастье». Исследована проблема познания счастья учеными 
различных научных школ и областей знаний. Определен вклад ученых в решение акту-
альной научной проблемы в понимании сущности туризма как науки о счастье человека 
в постнеклассической парадигме. Выяснено, что прикладные человекомерные научные 
исследования туризма требуют дальнейшего углубления понимания сущности катего-
рии «счастье». Указано на необходимость осовременивания основных научных подходов 
к определению категории «счастье» и понятия экономики счастья как основы форми-
рования эффективных экономик мира через призму развития туристической сферы. 
Междисциплинарный вектор туризмологичных исследований позволяет определить роль 
путешественника в дальнейшем развитии сферы туризма. Однако дискуссионным оста-
ется вопрос счастья путешественника. Поэтому с развитием туристической отрасли 
больше внимания должно уделяться определению влияния туризма на человека, на его 
счастье в путешествии. Практическая значимость результатов исследования. В 
статье обоснована актуальность междисциплинарных туризмологичных исследований 
понятия «счастье путешественника» и использования постнеклассических подходов ис-
следования туризма. Это даст возможность определить важную роль личности путе-
шествующего человека в развитии туризма. Основные научные положения исследова-
ния целесообразно использовать при теоретическом анализе современного состояния 
и перспектив дальнейшего развития прикладных человекомерных научных исследований 
туризма.

Ключевые слова: счастье, путешественник, туризм, междисциплинарный подход, 
постнеклассическая парадигма.
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si�y of Economics and Trade). Happiness as the object of interdisciplinary tourismological 
researches in post-nonclassical paradigm. 

Annotation. Purpose. Examina�ion of �he mu��idimensiona� in�erpre�a�ion of �he concep� of 
«happiness of a �ra�e�ing person» in in�erdiscip�inary �ourism s�udies in �he pos��non�c�assica� 
paradigm. Methodology of research. The objec�i�es of �he ar�ic�e imp�emen�ed by using �he 
fo��owing genera� and specific research me�hods: ana�ysis and syn�hesis, sys�ema�iza�ion and 
genera�iza�ion, dia�ec�ica� approach. Findings. The use of pos��non�c�assica� approaches in in�er-
discip�inary �ourism s�udies of �he ca�egory of happiness has been �es�ed. The prob�em of cogni-
�ion of happiness by scien�is�s of �arious scien�ific schoo�s and fie�ds of know�edge is in�es�iga�ed. 
The con�ribu�ion of scien�is�s �o �he so�u�ion of an urgen� scien�ific prob�em in unders�anding �he 
essence of �ourism as a science of human happiness in �he pos��nonc�assica� paradigm is de�er-
mined. I� was found �ha� app�ied human�dimensiona� scien�ific research of �ourism requires fur�her 
deepening of �he unders�anding of �he essence of �he ca�egory of happiness. The need �o mod-
ernize �he main scien�ific approaches is indica�ed �o �he defini�ion of �he ca�egory of happiness 
and �he concep� of �he economy of happiness as �he basis for �he forma�ion of effec�i�e econo-
mies in �he wor�d �hrough �he prism of �he de�e�opmen� of �he �ourism sec�or. The in�erdiscip�inary 
�ec�or of �ourism research makes i� possib�e �o de�ermine �he ro�e of �he �ra�e�ing person in �he 
fur�her de�e�opmen� of �he �ourism sec�or. Howe�er, �he ques�ion of �he happiness of a �ra�e�-
ing person remains con�ro�ersia�. Therefore, wi�h �he de�e�opmen� of �he �ourism indus�ry, more 
a��en�ion shou�d be paid �o de�ermining �he impac� of �ourism on a person, on his happiness in 
�ra�e�. Practical value. The ar�ic�e subs�an�ia�es �he re�e�ance of in�erdiscip�inary �ourism s�udies 
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of �he concep� of «happiness of a �ra�e�ing person» and �he use of pos��non�c�assica� approaches 
�o �ourism research. This wi�� make i� possib�e �o de�ermine �he impor�an� ro�e of �he persona�i�y 
of a �ra�e�ing person in �he de�e�opmen� of �ourism. The main scien�ific pro�isions of �he s�udy 
shou�d be used in a �heore�ica� ana�ysis of �he curren� s�a�e and prospec�s for �he fur�her de�e�op-
men� of app�ied mannered scien�ific research of �ourism.

Keywords: happiness, a �ra�e�ing person, �ourism, an in�erdiscip�inary approach, a pos��non�
c�assica� paradigm.

Г. П. Скляр, Л. В. Дробиш


