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Панова І. О. Теоретичні основи дослідження анімаційних послуг у туризмі
Мета статті – характеристика теоретичних основ дослідження анімаційних послуг у туризмі. Завдання – визначення сутності туристичної 
анімації як об’єкта дослідження та висвітлення її основних видів і функцій. У рамках дослідження були використані такі методи: аналітичні, істо-
ричний, опис та інші. Сьогодні туристична індустрія розвивається швидкими темпами, незважаючи на низку проблем, які викликані пандемією 
COVID-19, як на території України, так і поза її межами. Туризм залишається важливою галуззю, що впливає на економіку країн. Тому, для подаль-
шого розвитку цього сектора, важливо приділяти увагу підвищенню якості послуг для максимального задоволення потреб туристів, особливо 
під час їх дозвілля. Чинник якості рівня туристичного продукту, що надається за сучасних умов, є ключовим для функціонування туристичного 
сектора. Зараз важливою та невід’ємною складовою туристичного бізнесу в усьому світі є туристична анімація. Під час дозвілля туристи задо-
вольняють низку власних потреб, а саме: духовних, фізичних, у спілкуванні, самореалізації тощо. Крім того, у них з’являється можливість проана-
лізувати власне внутрішнє буття або охарактеризувати людей, які будуть поруч у цей час. Метою індустрії дозвілля є створення всіх необхідних 
(безпечних) умов для розваг. Соціальною складовою анімаційної діяльності є створення та розвиток сучасних потреб у туристів. Крім того, ані-
маційна туристична програма націлена на формування та отримання нових корисних навичок для її учасників. Для максимального задоволення 
вимог відпочиваючих, незалежно від їх національностей, віку, економічного достатку, стану здоров’я, анімаційні програми повинні змінюватися 
за змістом, часом чи активністю під час туристичного сезону. Зазвичай, вони залежать від розміру готелю, його географічного розташування, 
орієнтованості, специфіки тощо. Зазначено, що на сьогодні вітчизняний туристичний ринок має потребу у фахівцях з анімації. Тому необхідно 
звернути увагу на рівень їх підготовки, особисті навички, які сприятимуть реалізації сучасних анімаційних програм.
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Panova I. O. The Theoretical Bases of Research of Animation Services in Tourism
The article is aimed at characterizing the theoretical bases of the research of animation services in tourism. The task is to determine the essence of tourist 
animation as an object of research and highlight its main types and functions. As part of the research, the following methods were used: analytical, historical, 
description and others. Today, the tourism industry is developing rapidly, despite a number of problems caused by the COVID-19 pandemic, both in the territory 
of Ukraine and abroad. Tourism remains an important industry, influencing the economy of countries. Therefore, for the further development of this sector, it 
is important to pay attention to improving the quality of services to maximize the satisfaction of the needs of tourists, especially during their leisure time. The 
quality factor of the level of tourist product provided under modern conditions is key for the functioning of the tourism sector. Now an important and integral 
part of the tourism business around the world is tourism animation. During leisure, tourists seek to satisfy a number of their own needs, namely: spiritual, physi-
cal, communication, self-realization, etc. In addition, they have the opportunity to analyze their own inner being or characterize the people who will be around 
at this time. The purpose of the leisure industry is to create all the necessary (safe) conditions for entertainment. The social component of animation activity is 
the creation and development of modern needs in tourists. In addition, an animation tourism program is directed towards forming and obtaining new useful 
skills for its participants. To maximize satisfaction of the requirements of vacationers, regardless of their nationality, age, economic prosperity, health status, 
animation programs must change in terms of content, time or activity during the tourist season. Usually, they depend on the size of the hotel, its geographical 
location, focus, specifics, etc. It is noted that today the domestic tourist market needs animation specialists. Therefore, it is necessary to pay attention to the 
level of their training, personal skills that will contribute to the implementation of modern animation programs.
Keywords: tourist animation, tourism, leisure, recreation.
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Сучасне значення слова «анімація» походить 
від латинського «animation», зміст якого по-
лягає в пожвавленні та одухотворенні, тобто 

у сповненні високих помислів, благородних почут-
тів, духовної краси тощо. Саме у Франції це поняття 
вперше виникає на початку ХХ ст. У цей самий час 

приймають закон про формування різноманітних 
асоціацій, тому під «анімацією» також розуміли ді-
яльність, яка сприяє появі потреб щодо культурного 
розвитку та художньої творчості.

Дослідженням туристичної анімації займалося 
багато науковців, зокрема: Агеєва І. С., Байлик С. І., 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
ТО

РГ
ІВ

Л
І Т

А 
П

О
СЛ

УГ

171БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2021
www.business-inform.net

Гаранін М. І., Кравець О. М., Максимовська Н. О., Не-
стеров А. К., Ільтьо Т. І., Федотова Ю. В. та ін. Крім 
того, вагомий науковий влад зробили вчені Харків-
ського національного університету імені В. Н. Каразі-
на: Баранова В. В., Парфіненко А. Ю., Подлепіна П. О.  
та інші.

Науковець Максимовська Н. О., досліджуючи 
анімаційну діяльність у контексті виховного значен-
ня, виокремлює два етапи, зокрема:
 перший етап бере свій початок у другій поло-

вині ХХ ст. і відзначається офіційним визна-
ченням анімації у Франції. Після закінчення 
Другої світової війни анімацію розглядають 
як один із головних інструментів, що допома-
гає подолати існуючу соціальну кризу; 

 другий етап виникає на початку ХХІ ст. Йому 
притаманні розвиток шляхів використання 
анімаційної діяльності, а також застосуван-
ня нових технологій. Саме в цей період від-
бувається поєднання анімації та соціально- 
виховного аспекту. Зокрема, молоде поко-
ління опановує низку таких цінностей, як 
взаємодопомога, спільне соціальне буття, по-
чинають формуватися якості толерантності, 
безкорисливості, відповідальності, намаган-
ня реалізувати себе тощо [1, c. 18].

Виникнення туристичної анімації перетинаєть-
ся з організацією дозвілля, що існувала ще в 
давні часи. Зокрема, фольклорні заходи, старо-

винні обряди, Олімпійські ігри тощо.
Сьогодні відпочиваючі потребують не тільки 

активного відпочинку, а й пасивного. В обох випадках 
важлива наявність анімаційної програми, зокрема: 
цікавих розважальних заходів з елементами свята, 
новими враженнями, незвичними конкурсами тощо. 
При цьому не завжди є обмеження за віком, фізични-
ми особливостями та інше.

Науковець Агеєва І. С. розглядає туристич-
ну анімацію як туристичну послугу, під час надання 
якої турист бере участь в активній дії. Також вона 
зауважує, що при підготовці анімаційної програми 
необхідно враховувати низку особливостей туриста, 
а саме: стать, вік, національність, крім того, ступінь 
його активної участі [2].

Вчений Гаранін М. І. вважає, що анімацію необ-
хідно розглядати за трьома основними типами, зо-
крема: 
 І тип включає цільові туристичні поїздки за-

для однієї певної анімаційної програми. Крім 
того, до цього типу належить безперервний 
анімаційний процес, який розгорнуто у пло-
щині у формі подорожі, переїзду від однієї ані-
маційної програми до іншої через те, що вони 
відбуваються на різних географічних локаці-
ях. Цей вид анімаційної програми – цільовий 
і пріоритетний у туристичному пакеті послуг 

за критеріями фізичного обсягу, змістом, сти-
мулюванням душевних сил. Прикладом цих 
анімаційних програм є культурно-пізнавальні 
та тематичні, фольклорні та літературні, му-
зичні та театральні, наукові, фестивальні, кар-
навальні та спортивні;

 ІІ тип включає анімаційні послуги в техноло-
гічних перервах програми, які спрямовані на 
«підтримку» основних туристських послуг, 
що зазначені туристичним пакетом, а також 
діючі в ситуаціях, обумовлених переїздами, 
затримками в дорозі або у випадках негоди, 
зокрема: при організації спортивних і само-
діяльних турів, на пляжних курортах тощо; 

 ІІІ тип – це готельна анімація, під якою на-
уковець розуміє комплексну рекреаційну по-
слугу, яка заснована на особистих людських 
контактах туристичного аніматора та турис-
та, а також спільну участь у розвагах, що про-
понуються анімаційною програмою [3]. 

Анімація в туризмі – це діяльність, яка спрямо-
вана на реалізацію програм з відпочинку та 
дозвілля туристів. Найчастіше вона здійсню-

ється під час вільного часу відпочиваючих. 
Існує декілька класифікацій туристичної аніма-

ції (рис. 1). Для кожного критерію притаманні власні 
особливості, які можуть дещо змінюватися залежно 
від певних чинників. Наприклад, згідно з критерієм 
«кількість учасників» прийнято виділяти заходи, зо-
крема:
 масові;
 колективні;
 корпоративні;
 індивідуальні. 

Туристичні аніматори виокремлюють, особливо 
при проведенні анімації в готелях, ще й малі групи, 
сімейні, або такі, де всі учасники знають один одного, 
чи навпаки – бачать уперше. 

Згідно з критерієм «попередня організованість 
учасників» існують декілька видів анімаційних захо-
дів (рис. 2). Вони притаманні для санаторіїв, готелів, 
пансіонатів, будинків відпочинку, дискотек, народних 
свят тощо. 

Існує безліч різноманітних місць для проведен-
ня туристичної анімації. Це можуть бути будь-які за-
соби розміщення, зокрема: ботелі, мотелі, флотелі, 
готелі, пансіонати, дозвільні заклади тощо. Останнім 
часом набувають популярності анімаційні заходи в 
музеях, наприклад «Ніч у музеї». Чималим попитом 
користуються ресторанні заклади, особливо для про-
ведення урочистих свят, важливих нагод тощо, під 
час яких велике значення приділяється саме розва-
жальній програмі. Кожен світовий тематичний парк 
зацікавлює гостей власною та майже неповторною 
анімаційної програмою, яку змінюють кожні три-
чотири роки для підтримки власної привабливості. 
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Рис. 1. Класифікація туристичної анімації
Джерело: складено за [4].

Критерій «попередня 
організованість 

учасників»
 

 

  

Колективно-
організовані

Колективно-
неорганізовані

Індивідуально-
організовані

Індивідуально-
неорганізовані

Масово-
організовані

Масово-
неорганізовані

Рис. 2. Заходи туристичної анімації відповідно до критерію «попередня організованість учасників»
Джерело: складено за [4].

Зокрема, в театрі найстарішого тематичного парку 
США «Діснейленд» постійно відбувається оновлення 
програми. Завдяки поєднанню досягнень стереокіно 
та анімації у відвідувачів з’являється враження, що 
вони є ключовими учасниками цього шоу. 

За критерієм «характер і тематика» туристичної 
анімаційної програми розрізняють спортивну (про-
ведення різноманітних спортивних заходів, зокрема: 
ранкова зарядка, ігри на пляжі або в басейні тощо); 
активні види туризму (сафарі, плавання на плотах по 
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бурхливих річках та інше); культурно-історичні свя-
та (Новий рік, Різдво, День Святої Трійці й ін.), а та-
кож масові театральні видовища, фестивалі, ярмарки, 
карнавали. Яскравими прикладами останніх є «Ма-
ланка Фест», «Галицька дефіляда», «Червоне вино», 
«Біле вино», «Сонячний напій», «Середньовічний 
Хотин», «Срібний Татош», «Porta Temporis», «Русь 
пересопницька», «Проводи отар на полонину», «Фес-
тиваль ріплянки», «Ніч в Луцькому замку», «Забави 
у княжому місті», «Лемківська ватра», «Петрівський 
ярмарок» та багато інших [5]. 

Отже, за характером і тематикою анімаційних 
програм розрізняють:
 спортивну;
 анімація в активних видах туризму; 
 культурно-історичні свята; 
 масові театралізовані видовища (фестивалі, 

ярмарки, карнавали).

Наступним важливим критерієм туристичної 
анімації є «ритмічність і тривалість надання 
анімаційних послуг», згідно з яким виділяють 

такі програми:
 щоденні;
 щотижневі;
 щомісячні;
 святкові;
 сезонні.

Святкові ще розглядають як щорічні, коли подія 
відбувається лише раз на рік. Наприклад день наро-
дження гостя, Новий Рік тощо.

За формою заходу анімаційні програми поділя-
ються на:
 змагання;
 шоу;
 театралізація;
 пригода.

Дуже часто, особливо в готелях, анімацію кла-
сифікують згідно з цільовою аудиторією, зокрема:
 дитячі анімаційні програми;
 молодіжні анімаційні програми;
 сімейні анімаційні програми;
 ділові анімаційні програми;
 екзотичні анімаційні програми.

Сьогодні туристична анімація – це нерозділь-
ний процес, під час якого відбувається взаємодія ані-
матора (аніматорів) і туристів у дозвільній або ігровій 
формі. 

Проте туристичній анімації притаманні деякі 
протиріччя між її учасниками, зокрема між:
 сегментом сервісу анімації та відсутністю 

якісного забезпечення анімаційної діяльності 
(програми) на рівні підприємств туристичної 
галузі, а саме: туристичних агентств, закладів 
розміщення тощо;

 ринком туристичних послуг, який розвива-
ється, перспективами дестинацій і відсутніс-

тю різноманітності анімаційних програм (за-
ходів);

 зростанням попиту на анімаційній послуги 
серед туристів і недостатньо якісним аніма-
ційним продуктом на територіях відпочинку.

Останнім часом виділяють декілька видів ані-
маційних програм у туризмі (рис. 3), кожен з яких 
може мати власні особливості. Найчастіше вони до-
повнюють один одного, що сприяє створенню більш 
унікального та цікавого анімаційного продукту [6]. 

Важливим напрямом туристичної анімації є ор-
ганізація анімаційної програми для туристів у 
закладах розміщення. Туристична та готельна 

анімації пов’язані між собою, їх головна роль спрямо-
вана на відпочинок, оздоровлення, покращення на-
строю відпочиваючих тощо.

Зазвичай аніматори – це молоді й енергійні 
люди з ненормованим графіком роботи. Їх завдан-
ням є – розважати гостей, зробити відпочинок не-
забутнім, а також щоб відпочиваючим хотілося по-
вернутися сюди знову. Аніматори носять спеціальну 
форму, яка відрізняє їх від іншого персоналу готелю. 
Обов’язковим атрибутом є бейдж з ім’ям, на якому 
іноді позначені мови, якими вони володіють. Аніма-
тори завжди привітно спілкуються з гостями та на-
магаються з першого разу запам’ятати інформацію 
про них, зокрема: ім’я, країну або місто, з якого вони 
приїхали [7].

Під час організації анімаційної програми в за-
кладах розміщення (готелях, пансіонатах тощо) важ-
ливо враховувати особливості, що властиві різним 
віковим категоріям гостей на туристичних локаціях. 
Для прикладу, молодь – це активні люди, для них 
важливо провести свій відпочинок максимально ве-
село та цікаво. Вони вже є фізично зрілими, а також зі 
сформованим характером і світосприйняттям. Тому 
для них цікавим будуть дискотеки, молодіжні фес-
тивалі, фаєр-шоу (fire show), ярмарки й активні ігри 
[8]. Тоді як для відпочиваючих похилого віку цікавим 
буде менш рухливі анімаційні програми, зокрема: те-
атральні вистави, вечори поезії, спортивні заходи, що 
спрямовані на покращення фізичного стану здоров’я. 

Створюючи анімаційну програму, важливо до-
тримуватися певної технології, зокрема: комплексу 
прийомів роботи аніматора, організації, використан-
ня певних технічних засобів, які будуть використо-
вуватися. Це сприяє вирішенню таких завдань: ство-
ренню анімаційних програм, калькуляції економічної 
складової кожної програми, їх реалізації, а також кре-
ативній реалізації запрограмованих анімаційних захо-
дів з подальшим аналізом [9]. Цей технологічний про-
цес є цілісною системою, де взаємодіють усі складові. 

На анімаційну програму впливає і рекламна 
політика. Вона розкриває зміст, особливості та пе-
реваги певного анімаційного заходу, тим самим при-
ваблюючи нових клієнтів. У закладах розміщення цю 
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Рис. 3. Види анімаційних програм у туризмі

інформація гості можуть побачити на інформаційних 
стендах, спитати у гіда або працівника цього готелю. 

Важливим елементом будь-якої анімаційної 
програми є гра, яка є не тільки інструментом розва-
ги гостей, але й сприяє покращенню їх відпочинку, 
зокрема: навчає, розвиває творчість, а також сприяє 
відновленню духовних і фізичних сил [10]. Науковці 
виділяють декілька різновидів гри, кожна з яких має 
власні особливості, функції та роль.

ВИСНОВКИ
Згідно зі світовими тенденціями, з кожним ро-

ком все більше уваги концентрується саме на урізно-
манітненні, збільшенні привабливості й унікальності 
турів незалежно від виду туристичного відпочинку. 
Анімаційний продукт, що пропонується на україн-
ському туристичному ринку, не має достатньо ва-
желів, щоб конкурувати зі світовими туристичними 
лідерами. Такий стан обумовлений низкою чинників, 
зокрема: недосконалість сучасних технологій, недо-
статність кваліфікованих кадрів, незацікавленість 
власників закладів розміщення та інше.

Отже, туристична анімація сприяє задоволен-
ню певних потреб у туристів, зокрема: у спілкуван-
ні, творчості, у русі, дозвіллі тощо. Крім того, вона 
відіграє важливу роль у туризмі в цілому, а саме: 
при проведенні культурно-дозвіллєвих заходів або 
розваг, які пропонуються гостям під час відпочинку. 
Саме від аніматорів залежить якість проведення ані-
маційної програми. На сьогодні туристичний ринок 

має потребу у фахівцях з анімації. Таким чином, не-
обхідно звернути увагу на рівень їх підготовки, осо-
бисті навички, які сприятимуть реалізації сучасних 
анімаційних програм.                    
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