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ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 

ЛЮДИНИ 

Мета дослідження – обґрунтування розвитку туризму в контексті задоволення потреб людини згідно із те-

орією життєвого простору особистості. Методологія. Теоретичною та методологічною основою даного дослі-

дження є положення економічної теорії, філософія управління. Раціональну діяльність туристичних компаній 

побудовано на принципах економічної рівноваги; визначення попиту населення на певний вид туризму вико-

нувалось за допомогою маркетингових досліджень та анонімного анкетування; для пізнання реального спів-

відношення між попитом на туристичні і перевезення та потенціалом надання необхідного обсягу послуг в 

роботі запропоновано балансовий метод. Оскільки будь-яка туристична компанія є відкритою системою і пов-

ністю залежить від факторів зовнішнього середовища, запропоновано метод оцінки факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Наукова новизна – це узагальнення існуючих понять до визначення особистості як 

суб’єкта власності життєдіяльності, для розуміння взаємозв’язків людини та її зовнішнього оточення. Розкрито 

питання можливості впливу на зміну величини життєвого простору людини за допомогою туристичних пос-

луг. Висновки. Маркетингові дослідження, які були проведенні автором, показали, що в Україні є певний по-

пит на туристичні залізничні перевезення, оскільки вони надійніші, безпечніші та комфортніші за автомобіль-

ний транспорт. Доведено, що розробка нового інноваційного проекту відбувається дуже вчасно, оскільки це 

дозволить: розвинути туристичну інфраструктуру України та залучити до неї вітчизняних та закордонних ту-

ристів; створити нові робочі місця для населення та підвищити їх прожитковий рівень; частково знизити збит-

ковість пасажирського господарства за рахунок збільшення обсягів залізничних перевезень; розширити для 

мешканців життєвий простір, що дозволить підвищити інтелектуальний рівень особистості. 

Ключові слова: життєвий простір; особистість; туризм; залізничний туризм; сфера залізничного туризму; 

подорож; зовнішнє середовище; інновація; довгі хвилі М. Кондратьєва 

 

Актуальність теми дослідження 

Як тільки людина народжується, вона має 

дуже обмежений життєвий простір, кордони 

якої є колиска. Поступово дитина підростає і 

її життєвий простір починає збільшуватися, 

спочатку межами кімнати, двору, дитячим 

садком, вулицею, школою. Далі молода лю-

дина може вільно пересуватися в місті, разом 

з батьками або сама, подорожувати теренами 

власної країни, а потім знайомитися з інши-

ми країнами. Таким чином, з віком життєвий 

простір людини постійно розширюється, але 

після набуття певного досвіду та світогляду у 

похилому віці людина починає звужувати 

свій життєвий простір, змінює цілі своїх по-

дорожей та кількість поїздок.  

Вважається, що для розуміння взає-

мозв’язків людини та її зовнішнього оточен-

ня необхідно узагальнення існуючих понять 

до визначення особистості як суб’єкта влас-

ності життєдіяльності. В цьому напрямку по-

ки що нерозкритим залишається питання  

можливості впливу на зміну величини життє-

вого простору людини за допомогою турис-

тичних послуг. 

Огляд літературних джерел 

Термін «життєвий простір» було введено 

в науковий обіг наприкінці 30-х років XX 

століття К. Хаусхофером [11]. Він пов’язував 

цей термін з геополітичними проблемами. 

Становлення цієї ідеї в теоріях географічного 

детермінізму й геополітики стало синтезом 

ідей життя та цивілізаційного простору. По-

годжуємося, що простір – це безперервне 

життєве тіло етносу, здатне до розширен-

ня чи стиснення залежно від дій держави.  

Пізніше була висунута інша точка зору, 

яка поглибила уявлення про поняття «життє-

вий простір». К. Левін у концепції топології 

та теорії поля [6] зробив спробу об’єднати 

два підходи: дослідження сприйняття прос-

тору як сукупності об’єктів у гештальт-

психології; дослідження «особистісного» 
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простору як сфери ідентичності індивіда в 

психоаналітичній психології. Тобто, підкрес-

лимо, життєвий простір охоплює особистість 

і її психологічне оточення, які створюють 

єдине психологічне поле. 

Іноді життєвий простір називають психо-

логічним простором. Як пише І.П. Шкурато-

ва [9], з чим важко не погодитися, життєвий 

простір підпорядковується психологічним 

законам, які суттєво відрізняються від фізич-

них. Адже життєвий простір особистості ви-

значається не стільки матеріальними блага-

ми, скільки знаннями про світ і можливість 

впливати на процесі, які в ньому відбувають-

ся. Безумовно, розміри життєвого простору 

не є постійними. 

О.О. Бодальов у роботі [1, с.26-29] влучно 

підмітив, що характеристика життєвого про-

стору проявляється в таких явищах: масшта-

бності простору, вираженій у тому, що зали-

шається в пам’яті й актуалізується у свідомо-

сті людини з навколишньої дійсності; рівні 

пов’язаності змістовного наповнення раніш-

нього життєвого простору минулим і майбу-

тнім; прямій залежності того, що містить у 

собі життєвий простір, від сформованості 

особистості людини. Вважаємо, що чинника-

ми, що визначають ці характеристики, висту-

пають вікова категорія, природно-соціальне 

оточення, професія, освіченість, статус, спо-

сіб життя та індивідуальні особливості. 

Цілком погоджуємося із Дж. Келлі [4], 

який стверджує, що на особистість вплива-

ють не події, а інтерпретація цих подій, яка 

залежить від системи уявлень людини. Поді-

бної думки і К. Уілбер [8, с.152], котрий дос-

ліджуючи життєвий простір, зробив припу-

щення, що проблеми, які виникають у конк-

ретній особистості, прямо залежать від того, 

де вона проводить межу між собою та дійсні-

стю. Тобто, сим ширша сфера самоототож-

нення, тим більше вміст світу людина визнає 

своїм. 

Задля визначення потенційного місця від-

починку конкретного індивіда, передусім, на 

нашу думку, потрібно вивчити його спосіб 

життя. Корисні маркетингові дослідження в 

цьому напрямку провели автори роботи [13], 

які вивчили відмінності в способі життя від-

відувачів та узагальнили туристів по групах, 

в залежності від їх життєвих пріоритетів.  

Вважаємо, що крім способу життя, на ро-

звиток людини та здатність індивіда до тури-

зму впливають також психометричні власти-

вості. Нашу тезу підтвердили автори роботи 

[14]. 

Важливе значення для нашого досліджен-

ня мають також роботи X. Томе [12], який 

стверджує, що індивід перебуває в постійній 

взаємодії з оточуючим його світом, насампе-

ред, соціальним. Безумовно, людина весь час 

щось створює у світі та в результаті такої єд-

ності зі світом одночасно перетворює щось у 

собі. 

Мета дослідження 

Метою статті є обґрунтування розвитку 

залізничного туризму в контексті задоволен-

ня потреб людини згідно із теорією життєво-

го простору особистості. 

Виклад основного матеріалу 

Проаналізувавши поняття «життєвий про-

стір» у філософсько-психологічному аспекті, 

ми з’ясували, що останнім часом значно зро-

стає науковий інтерес до визначення особис-

тості як суб’єкта власності життєдіяльності, 

для розуміння взаємозв’язків людини та її 

зовнішнього оточення. 

З огляду на сказане виникає питання: «Чи 

можна впливати на зміну величини життєвого 

простору людини і що для цього потрібно?» 

Якщо людина буде подорожувати з будь-

якою метою, вона зможе збільшити свій життє-

вий простір і допомогти їй в цьому може, на 

наш погляд, туризм або ділові та інші подорожі. 

Впровадження нової стратегії – розвитку 

залізничного туризму на ринок є інновацій-

ним процесом. Поглиблене уявлення про 

інноваційний процес у праці “Теорія еконо-

мічного розвитку” надав Иозеф Шумпетер, 

який визначив п’ять типів нових комбінацій 

змін або інновацій [10]: 

• виробництво нового продукту чи відо-

мого продукту в новій якості; 

• впровадження нового методу виробни-

цтва;  

• освоєння нового ринку збуту; 

• залучення для виробничого процесу 

нових джерел сировини;  

• проведення реорганізації (уведення но-

вих організаційних форм). 

На нашу думку, для ефективного впрова-

дження інноваційного проекту потрібні три 

обов’язкові умови. 

Першою з таких умов є наявність підкрі-

пленого купівельною спроможністю попиту, 
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фактичного чи потенційного, або ж можли-

вості формування попиту (для принципово 

нових послуг, яким є залізничний туризм), 

тобто наявність ринкового потенціалу, який 

визначає можливості ринку сприйняти інно-

вації певного типу і спрямованості, які може 

розробити і запропонувати на ринку конкре-

тний товаровиробник. 

Якщо проаналізувати статистичні дані з 

туристичних перевезень за останні роки, то 

можна виявити негативну тенденцію, яка по-

лягає у суттєвому зменшенні залізничних 

туристичних послуг. Це пояснюється відсут-

ністю спеціалізованого рухомого складу для 

туристичних перевезень, які виконують фун-

кції готелю та ресторанів, а також дефіцитом 

звичайних купейних вагонів, які можна ви-

користовувати для туристичних перевезень 

низької цінової категорії. 

Маркетингові дослідження, які були про-

ведені автором у 2016 році [3], показали, що 

в самій Україні є певний попит на туристичні 

перевезення залізничним транспортом, оскі-

льки вони надійніші, безпечніші та комфорт-

ніші за автомобільні перевезення. Крім того, 

зараз є попит на залізничний туризм в Украї-

ні з боку європейських країн і є потенційні 

інвестори, які бажають вкласти кошти в буді-

вництво вузькоколійних туристичних заліз-

ниць Закарпаття. 

Другою умовою є можливість втілення до-

сягнень науки і техніки в конкретні послуги, 

здатні задовольнити запити споживачів – 

інноваційний потенціал розроблювача інно-

вацій.  

Третьою умовою є технічна і економічна 

можливість, а також економічна доцільність 

інноватора розробити, виготовити і просува-

ти інновації на ринку – виробничо-збутовий 

потенціал.  

Щодо технічної та економічної можливо-

сті в Україні є значний потенціал, а саме кі-

лька вагонобудівних заводів, які можуть які-

сно вирішити цю проблему – будівництво 

вагонів нового покоління для перевезення 

туристів. Є також пропозиції щодо будівниц-

тва спеціалізованого туристичного поїзда від 

закордонних інвесторів за умови проекту-

вання та будівництва вагонів в їх країнах. 

Таким чином, стратегія розвитку залізнично-

го туризму в Україні має шанси на успіх, 

оскільки наявні усі три складові інноваційно-

го процесу. 

Дослідження суспільного розвитку в Ук-

раїні показало, що воно не є рівномірним. 

Існують досить тривалі періоди уповільнено-

го розвитку, що відбувається зараз під час 

проведення антитерористичної операції на 

Донбасі та анексії Криму, а нововведення (в 

основному, поліпшуючі, оскільки радикальні 

нововведення, що випереджають час, не зна-

ходять застосування) лише незначним чином 

змінюють їх. 

Звідси виникає багато питань, що 

пов’язані із нестабільним зовнішнім середо-

вищем та недосконалим ринком у країні:  

1. Чи своєчасно займатися стратегічним 

розвитком залізничного туризму? 

2. Чи існують необхідні кошти для реаліза-

ції інноваційного проекту, пов’язаного з 

залізничним туризмом? 

3. Чи готовий сучасний ринок для реаліза-

ції інноваційного проекту?  

Для цього скористуємося моделлю циклі-

чності соціально-економічного розвитку, яка 

була запропонована М. Кондратьєвим [5], 

який показав, що перед початком висхідної 

частини довгої хвилі спостерігаються значні 

зміни умов господарської діяльності: поши-

рення техніко-технологічних інновацій, змі-

ни умов грошового обігу, посилення ролі но-

вих країн тощо. 

Відновлення й розширення "основних ка-

пітальних благ", що відбувається під час ви-

східної частини хвилі довгого циклу (довгої 

хвилі), радикально змінюють і перерозподі-

ляють продуктивні сили суспільства. Для 

цього потрібні величезні ресурси в натураль-

ній і грошовій формі. Вони можуть існувати 

тільки в тому випадку, якщо були накопичені 

в попередній частині, коли зберігалося біль-

ше, ніж інвестувалося. У ці періоди спостері-

гаються значні соціальні потрясіння, війни, 

революції, реформи тощо. Саме цей період 

відбувається зараз в Україні – військові події, 

соціальні потрясіння, високий рівень безро-

біття, зубожіння населення країни, безліч 

реформ, зміна зовнішнього курсу, який на-

правлено в бік Європи. 

З огляду на сказане, можна зробити ви-

сновок, що розробка нового інноваційного 

проекту відбувається дуже вчасно, оскільки 

це дозволить: розвинути туристичну інфра-

структуру України; поповнити державні та 

місцеві бюджети за рахунок туристів; ство-

рити нові робочі місця для населення та під-

вищити їх прожитковий рівень; розширити 

для мешканців України життєвий простір, що 

дозволить підвищити інтелектуальний рівень 

особистості. 
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Таким чином, ми позитивно відповіли на 

перше питання: «Чи своєчасно зараз займа-

тися стратегічним розвитком залізничного 

туризму?» 

У той же час здається, що дуже проблема-

тично відповісти однозначно на друге питан-

ня: «Чи є необхідні кошти для реалізації 

інноваційного проекту, пов’язаного з залізни-

чним туризмом?». Якщо у держави немає 

зайвих коштів, необхідно ці кошти шукати у 

приватних інвесторів. Зараз у вітчизняних 

олігархів накопичилися кошти, які вони ба-

жають укласти їх в привабливі інновації, які 

мають високу рентабельність. 

Тут потрібно відповісти на третє питання 

щодо впровадження нового інноваційного 

проекту – «Чи готовий сучасний ринок для 

реалізації інноваційного проекту?». В Украї-

ні зараз немає розвинутого ринку, а той, що 

існує, вчені називають сучасним. Він (ринок), 

безумовно, потребує удосконалення. Саме ці 

реформи зараз проводить Публічне акціонер-

не товариство «Українська залізниця».  

Ринок залізничних туристичних послуг 

буде формуватися за двома напрямками. Пе-

рший передбачає переключення частини клі-

єнтів автомобільного туризму на залізничний 

транспорт, оскільки нові сучасні вагони 

більш надійні, безпечні, комфортні і не пот-

ребують проживання в готелях. Другий – за 

рахунок використання існуючих та нових 

вузькоколійних колій, в основному, у важко-

доступних районах Закарпаття та Західної 

України для залучення додаткових вітчизня-

них та закордонних туристів. 

Відомо, що зміст будь-якого поняття вияв-

ляється внаслідок вивчення особливостей 

прояву основних функцій категорії, які визна-

чають об’єкт або явище як форму буття, рід 

знання й результат мислення. 

У випадку ідентифікації сфери залізнично-

го туризму зміст саме цього поняття випливає 

із його основних функцій і з розуміння сутно-

сті та накопичення знань про особливості її 

побудови, а саме, є наслідком: 

по-перше, сприйняття поняття «сфера за-

лізничного туризму» як відомого (його розу-

міння). Загальні основи розвитку сфери залі-

зничного туризму встановлюються внаслідок 

опосередкованого й узагальненого віддзерка-

лення істотних, закономірних зв’язків дійс-

ності, наявності проблемних ситуацій та ак-

тивного пошуку способів розв’язання визна-

чених завдань, а отже, є результатом мислен-

ня. Шляхом аналогій і дедукції, аналізу та 

синтезу, порівняння й класифікації, узагаль-

нення та абстрагування окремих складових, 

застосуванням інших методів наукового пі-

знання формується загальне уявлення про 

туристичне обслуговування. В результаті чо-

го сфера залізничного туризму сприймається 

як даність, розуміються її особливості та від-

мінності, ідентифікуються складові та відпо-

відно до поставленого завдання вирішуються 

проблеми [2]; 

по-друге, накопичення інформації про 

сферу залізничного туризму (знання про неї). 

Знання про туристичне обслуговування насе-

лення мають переважно емпіричне похо-

дження і формуються шляхом систематизації 

матеріалів практичної діяльності та здійс-

нення теоретичних узагальнень, але в будь-

якому випадку є наслідком накопичення ре-

зультатів мислення. Накопичення інформації 

про взаємозв’язки між окремими подіями, 

фактами, учасниками туристичного обслуго-

вування населення дозволяє виявляти і конс-

татувати якісні та кількісні характеристики 

сфери залізничного туризму, забезпечує ідеа-

лізоване й абстрактне сприйняття, опис і по-

яснення реальних подій, пізнання сутності 

даної категорії, формалізацію складових; 

по-третє, створення й відчуття резуль-

татів функціонування сфери залізничного 

туризму (її буття). Сфера туристичного об-

слуговування існує незалежно від свідомості 

окремої особистості у формі предметної цілі-

сності, створеної людьми, в процесі та для 

забезпечення життєдіяльності суспільства.  

Зміст терміну «сфера залізничного туриз-

му» формується із сутності двох понять, 

зв’язаних та об’єднаних у загальному розу-

мінні. В економіці термін «сфера» відповідає 

області певного виду діяльності. 

Однак, перш ніж надати визначення по-

няттю сфери залізничного туризму, треба 

встановити її місце в колі наукових інтересів. 

Тут доцільно використати дослідження, які 

були проведені в роботі [2]. Відповідно до її 

досліджень, можна заключити, що сфера за-

лізничного туризму, безумовно, має вагоме 

значення для економічних суб’єктів, індиві-

дів, спільнот, держави, посідає важливе місце 

у суспільному середовищі й виконує значну 

соціально-економічну роль. Взагалі коли го-

ловним учасником взаємовідносин є людина, 

в особистому чи спільному розумінні її інте-

ресів, питання задоволення споживчих вимог 

соціуму природно стають часткою суспіль-

них досліджень. 
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Сфера залізничного туризму існує в ме-

жах економічної системи для забезпечення 

вимог соціальної системи. В соціальній сис-

темі, а саме, під час впорядкованої та склад-

ноорганізованої взаємодії індивідів і спіль-

нот, об’єднаних різноманітними зв’язками, 

специфічно соціальними за своєю природою, 

виникає потреба у підтримці взаємовідносин, 

прискоренні досягнення домовленостей, за-

гальному комунікаційному забезпеченні, яка 

на фізичному рівні втілюється у надані тури-

стичних послуг. 

Для здійснення зазначеного проекту і від-

повідного туристичного обслуговування лю-

дей діють різноманітні суб’єкти господарю-

вання, які використовують специфічні техні-

ко-технологічні ресурси, застосовують працю 

професійно підготовлених робітників, мають 

відмінний від інших галузей механізм ціно- та 

тарифоутворення, обліку, стимулювання та 

мотивації споживання, територіально розосе-

реджений характер роботи, що у своєму зага-

льному сприйнятті є необхідною, не-

від’ємною, обов’язковою та особливою част-

кою економічної системи, як сукупності всіх 

видів економічної діяльності людей, спрямо-

ваної на виробництво, розподіл, обмін і спо-

живання товарів і послуг та супроводжуючої 

відносини власності до матеріально-

інтелектуальних цінностей. 

Одночасне соціальне і економічне зна-

чення сфери залізничного туризму обумов-

лює особливий і не завжди однозначний ха-

рактер внутрішніх та зовнішніх зв’язків. За-

лежно від характеру соціально-економічних 

вимог виникають, набувають дієвості і поси-

люються процеси соціалізації або комерціалі-

зації відносин. 

Наукова новизна 

Узагальнюючи вище наведене, можна 

стверджувати, що сфера залізничного туриз-

му – це сукупність соціально-економічних 

відносин, пов’язаних із переміщенням та ту-

ристичним обслуговуванням туристів за ін-

дивідуальними вимогами або із суспільно не-

обхідною метою. Вона конкретизується у 

визначеному колі соціально-економічних 

суб’єктів і видів діяльності, об’єднаних спі-

льністю задоволення туристичних потреб 

населення. 

З обґрунтування сутності поняття сфери за-

лізничного туризму випливає необхідність роз-

гляду даної категорії (точніше сукупності базо-

вих понять, рис. 3) через призму поділу еконо-

мічних процесів на виробництво матеріальних і 

нематеріальних благ, на сферу виготовлення 

товарів і сферу надання послуг. 

Приналежність залізничного туризму до 

сфери обслуговування визначається характе-

ром кінцевого продукту, а саме: тим, що він 

виявляє корисний ефект у процесі створення 

і набуває властивостей товарів-послуг згідно 

з відомими ознаками. 

По-перше, перевезення і туристичне об-

слуговування існують не в матеріально-

речовій формі, а у вигляді корисного ефекту. 

Підсумком роботи підприємств, що задіяні у 

надані туристичних послуг стає не товар, вті-

лений у речі, а діяльність, корисна для спо-

живача.  

По-друге, процес виробництва кінцевого 

продукту діяльності підприємств, що нада-

ють туристичні послуги, співпадає із проце-

сом споживання у часі та просторі. 

По-третє, туристичні послуги не можуть 

нагромаджуватися, зберігатися й транспор-

туватися. Відсутність можливостей для на-

громадження і зберігання випливає із збігу 

моментів виробництва та споживання.  

По-четверте, непряме завдання сфери за-

лізничного туризму полягає у забезпеченні 

відтворення робочої сили і підвищення ефек-

тивності виробництва. Задоволення потреб 

населення у переміщенні та туристичному 

обслуговуванні забезпечує територіальну та 

часову доступність будь-яких матеріальних 

об’єктів, прискорює процеси виробництва та 

споживання в усіх його проявах. 

Висновки 

Кінцеві продукти діяльності сфери заліз-

ничного туризму (виготовлені і спожиті това-

ри-послуги) дуже різноманітні, між тим, за-

лежно від різних критеріїв структурування, їх 

можна класифікувати за основними видами. 

Найпоширенішим є первісний поділ пос-

луг сфери перевезення пасажирів залежно від 

потреб (визначального фактора доцільності 

поведінки економічних суб’єктів) на індивіду-

альні (що виникають як результат виявлення 

особистих потреб індивіда) та суспільні послу-

ги (які пов’язані із забезпеченням потреб ок-

ремих соціальних груп і соціуму в цілому). 

Індивідуалізація споживання залежно від об-

сягів і властивостей перевезень в окремих ви-

падках зводиться до індивідуалізації транспо-

ртних засобів, яка найбільш характерно вияв-
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ляється на автомобільному транспорті шляхом 

виникнення і динамічного розвитку особистих 

автомобілів. Суспільне транспортне обслуго-

вування можливе лише транспортом загально-

го користування, доступного і затребуваного 

до використання будь-якими верствами насе-

лення, виконуючого загальну соціальну функ-

цію із забезпеченням масштабних та регуляр-

них переміщень за визначеними туристични-

ми маршрутами та графіками руху транспорт-

них засобів. Послуги підприємств транспорту 

загального користування частково набувають 

індивідуальних ознак через диференціацію 

споживання, але в будь-якому випадку не мо-

жуть бути суто особистими. 

У зв’язку з вагомим соціально-

економічним значенням послуги сфери заліз-

ничного туризму можуть відрізняться за умо-

вами надання і поділятися на комерційні та 

соціальні (пільгові для деяких соціальних 

груп). Послуги сфери залізничного туризму 

набувають комерційних ознак у випадку під-

порядкування взаємовідносин меті отриман-

ня учасників туристичного бізнесу прибутку і 

зацікавленості туристів з такими умовами. 

Створення пільгових умов надання окремих 

масових послуг з соціальною метою можливе 

внаслідок соціалізації економічних відносин 

сфери залізничного туризму або в контексті 

захисту громадян від негативних аспектів 

прояву ринкового механізму. 

 

Залежно від функціонального призначення 

сфери залізничного туризму у загальній су-

купності послуг чітко виділяються дві части-

ни: до однієї належать основне транспортне 

та туристичне обслуговування, до іншої – 

супутнє. До основних послуг відносяться 

залізничні перевезення та туристичне обслу-

говування туристів на усіх туристичних 

об’єктах, що входять до вартості путівки. Су-

путнє обслуговування похідне, пов’язане із 

основною послугою, і супроводжує спожи-

вання основної послуги. Функціональний 

поділ демонструє залежність виробничих 

процесів, визначає первісність одних та дру-

горядність інших, ідентифікує послуги, які 

потенційно можуть бути відділені від транс-

портної галузі. 

З огляду на сказане, можна констатувати, 

що розробка нового інноваційного проекту 

відбувається дуже вчасно, оскільки це дозво-

лить: розвинути туристичну інфраструктуру 

України та залучити до неї вітчизняних та 

закордонних туристів; поповнити державні 

та місцеві бюджети за рахунок туристів, які 

будуть залишатися в Україні, а не виїжджати 

в інші країни світу; створити нові робочі міс-

ця для населення та підвищити їх прожитко-

вий рівень; частково знизити збитковість па-

сажирського господарства за рахунок збіль-

шення обсягів залізничних перевезень; роз-

ширити для мешканців України життєвий 

простір, що дозволить підвищити інтелектуа-

льний рівень особистості. 
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ТУРИЗМ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель исследования – обоснование развития железнодорожного туризма в контексте удовлетворения 

потребностей человека в соответствии с теорией жизненного пространства личности. Методология. Теоре-

тической и методологической основой данного исследования являются положения экономической теории, 

теории управления, корпоративного управления. Рациональная деятельность туристических компаний по-

строена на принципах экономического равновесия; определение спроса населения Украины на железнодо-

рожный туризм выполнялось с помощью маркетинговых исследований и анонимного анкетирования; для 

познания реального соотношения между спросом на туристические железнодорожные перевозки и потенци-

алом предоставления необходимого объема услуг в работе предложено балансовый метод. Поскольку любая 

туристическая компания является открытой системой и полностью зависит от факторов внешней среды, 

предложен метод оценки факторов внутренней и внешней среды. Научная новизна. Элементом научной 

новизны является обобщение существующих понятий к определению личности как субъекта собственности 

жизнедеятельности, для понимания взаимосвязей человека и его внешнего окружения. Раскрыт вопрос воз-

можности влияния на изменение величины жизненного пространства человека с помощью туристических 

услуг. Выводы. Маркетинговые исследования, проведенные автором, показали, что в Украине есть опреде-

ленный спрос на туристические перевозки железнодорожным транспортом, поскольку они более надежны, 

безопасны и комфортнее, чем автомобильные перевозки. Доказано, что разработка нового инновационного 

проекта происходит очень вовремя, поскольку это позволит: развить туристическую инфраструктуру Укра-

ины и привлечь к ней отечественных и зарубежных туристов; пополнить государственные и местные бюд-

жеты за счет туристов, которые будут оставаться в Украине, а не выезжать в другие страны мира; создать 

новые рабочие места для населения и повысить их прожиточный уровень; частично снизить убыточность 

пассажирского хозяйства за счет увеличения объемов железнодорожных перевозок; расширить для жителей 

Украины жизненное пространство, что позволит повысить интеллектуальный уровень личности. 

Ключевые слова: жизненное пространство; личность; туризм, железнодорожный туризм, сфера железно-

дорожного туризма; путешествие; внешняя среда; инновация; длинные волны Н. Кондратьева 
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TOURISM AS A WAY TO EXPAND THE HUMAN LIFE SPACE 

Purpose of the work is to substantiate the development of railway tourism in the context of human needs in ac-

cordance with the theory of individual life space. Methodology. Theoretical and methodological basis of the study 

is the provisions of the economic theory, management theory, corporate governance. The rational activity of travel 

agencies is based on the principles of economic equilibrium; Ukrainian population demand for railway tourism was 

determined with the help of market research and anonymous survey; to explore the real balance between the demand 
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for tourist rail transport and the potential of the required volume of services the paper suggests the balance method. 

Since any travel company is an open system and is completely dependent on environmental factors, we proposed a 

method for estimating the factors of internal and external environment. Originality. The element of originality is 

compilation of existing concepts to the definition of the individual as a subject of life property, for the understanding 

of human relationships and its external environment. The paper developed the issue of the ability to influence the 

value of human life space with the help of tourist services. Conclusions. Market research conducted by the author 

has shown that in Ukraine there is a certain demand for tourist transport by rail, because it is more reliable, safer and 

more comfortable than the road transport. It is proved that the development of a new innovative project is very time-

ly, as it will allow: to develop tourist infrastructure of Ukraine and bring it to the domestic and foreign tourists; re-

plenish the state and local budgets by tourists; create new jobs for the population and improve their living level; par-

tially reduce the loss-making passenger sector by increasing the volume of rail transport; expand life space for the 

people of Ukraine that will allow raising the intellectual level of the individual. 

Keywords: life space; personality; tourism; railway tourism; railway tourism sphere; journey; external environ-

ment; innovation; N. Kondratieff long waves 
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