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ФАКТОРИ БЕЗПЕКИ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ:
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА
Abstract. The paper deals with the essence and structure of factors of safety and security of
tourism in a region. Question of classification of such factors is considered. Key features of
safety and security of tourism factors classification in a region are defined as their content and
territorial coverage. Author’s definitions of threats, challenges and security regulators of tourism
are formulated. It is determined that central in the concept of factors of security of tourism in a
region should be its applied component, which includes counteract threats, respond to challenges
and regulate the functioning of regional tourism system. Correlation between these components
is illustrated by the scheme. Selection of regional tourism system as an object of influence of
factors of safety and security of tourism is grounded.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах поряд із інтенсивним розвитком і територіальною
експансією туристичної діяльності, щораз актуальнішими стають проблеми безпеки туризму –
соціально-економічні, політико-правові, екологічні, культурні та ін. Особливо чітко суперечності
розвитку сучасного туризму виявляються на регіональному рівні, насамперед, у великих туристичних
центрах та прикордонних територіях. Стає очевидним, що інтенсивний розвиток туристичного бізнесу
без урахування регіональних особливостей соціально-економічного розвитку, може спричинити
також і деструктивні наслідки для економіки та соціальної сфери регіону. У зв’язку із цим усе
більш актуальними стають дослідження факторів та передумов гарантування безпеки туризму на
регіональному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на те, що питанням факторів різних
складових безпеки держави та її регіонів присвячені праці багатьох українських та зарубіжних
науковців, проблематика безпеки туризму у цьому контексті висвітлена недостатньо. Зокрема, різні
аспекти концепції факторів безпеки туризму розглянуті у роботах таких вчених як К. Зімані та
І. Коварі, Й. Мансфелд та А. Пізам, С. Мічурін та ін.
Автори наголошують на важливості дослідження чинників безпеки туризму на різних
територіальних рівнях, пропонують нові підходи до їх класифікації та аналізу. Водночас, як в українській,
так і в зарубіжній науці бракує узагальненого комплексного підходу до трактування та структуризації
факторів безпеки туризму на регіональному рівні.
Мета статті. Із урахуванням цього, саме обґрунтування ключових положень концепції факторів
безпеки туризму у регіоні є основною метою нашого дослідження.
Основний матеріал. Безпека туризму в сучасних умовах має системоформуючий характер у
туристичній діяльності, адже може розглядатися як головна споживча властивість, якою об’єктивно
і реально повинна володіти туристична послуга, у той час як інші споживчі її властивості можуть
реалізуватися повною мірою тільки у випадку, якщо безпека туризму буде гарантована. Як наголошують
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належне місце у маркетингових стратегіях туристичних підприємств, більше того, стане одним із
важливих факторів конкурентної боротьби.
У зарубіжній, головно англомовній науковій термінології, для означення безпеки туризму
вживаються два терміни – «safety of tourism» і «security of tourism», які мають дещо відмінне змістове
навантаження. Перший – може бути перекладений як «безпечність туризму» (насамперед, для туристів);
другий – тлумачиться як «безпека туристичної діяльності (бізнесу)» і найбільш повно розкриває
суть економічної безпеки туризму. Загалом, на наш погляд, найкращим англомовним відповідником
терміну «безпека туризму» у широкому розумінні є «safety and security of tourism». Згаданий термін у
цьому контексті, зокрема, вживають у своїх працях сучасні зарубіжні автори Й. Мансфелд та А. Пізам,
І. Коварі та К. Зімані та ін.
Більшість вітчизняних вчених, що працюють у різних галузях науки, у своїх працях не наводять
чіткого визначення безпеки туризму. Спроба узагальнити наявні в українському науковому дискурсі
підходи до розуміння досліджуваної категорії буда здійснена, зокрема, у «Енциклопедичному словникудовіднику з туризму». Автори цього видання трактують безпеку туризму як систему «особистої безпеки
туристів, схоронність їхнього майна і незавдання шкоди навколишньому природному середовищу під
час здійснення подорожей, … один з головних критеріїв у туристському обслуговуванні, основний
параметр оцінки якості категорійних туристських маршрутів». У подібному напрямку узагальнює
наявні у вітчизняній економічній науці підходи І. Маркіна, на думку якої, під безпекою туризму слід
розуміти «особисту безпеку туристів, збереження їх майна та ненанесення шкоди навколишньому
природному середовищу при здійсненні подорожей»10.
Очевидно, що у наведених визначеннях знехтувана важлива риса безпеки у економічному
розумінні – наявність можливостей для стратегічного розвитку (а не лише відсутність загроз). Для
прикладу, на цій особливості наголошує Т. Сак, визначаючи економічну безпеку держави не лише як
«стан захищеності національних інтересів, але і наявність та можливість застосування інструментів
впливу на економічні процеси для гарантування добробуту в довгостроковому періоді»11.
З урахуванням викладених вище підходів, ми трактуємо безпеку туризму в регіоні як стан
функціонування регіональної туристичної системи (РТС) у визначений період часу, що характеризується
відсутністю загроз і таким поєднанням туристичних ресурсів та інфраструктури, яке дозволяє
забезпечити стабільний розвиток конкретної РТС у майбутньому. Основними складовими безпеки
туризму, на наш погляд, є безпека туристичного бізнесу, безпека туристичних об’єктів та безпека в
туризмі (безпека туристів) (рис. 1).
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Гарантування безпеки туризму в регіоні, безумовно, вимагає розробки науково обґрунтованих
механізмів, що базуватимуться на аналізі передумов та факторів безпеки регіональних туристичних
систем.
У вітчизняній економічній науці сформувалися два основні трактування концепції факторів.
По-перше, у низці наукових праць традиційно розглядаються фактори виробництва та його розміщення.
По-друге, набуває поширення загальний підхід до розуміння факторів економічних процесів та
явищ. Власне широкого розуміння факторів як причин, рушійних сил або регуляторів досліджуваних
процесів вважаємо за доцільне дотримуватися у процесі наукового аналізу проблем безпеки туризму в
регіоні.
Водночас, зазначений широкий підхід також не має однозначного трактування. Зокрема,
розглядаються фактори зовнішнього та внутрішнього середовища; глобальні, національні, регіональні
та локальні; прямого та опосередкованого впливу тощо. Незважаючи на наявність певного доробку щодо
класифікації факторів, у вітчизняній економічній науці досі не вироблено єдиного підходу стосовно
структурування чинників безпеки туризму.
Загалом, традиційною в регіональній економіці є класифікація факторів за змістом. За цією
ознакою виділяють історичні, демографічні, економічні, соціальні та інші фактори. Проте класифікацію
факторів безпеки туризму можна здійснювати і за багатьма іншими ознаками. Для цього доцільно взяти
за основу класичну схему12, що передбачає диференціацію факторів за ступенем впливу (головні та
другорядні); за внутрішнім змістом (кількісні та якісні); за тривалістю дії (довготривалі і ситуативні); за
ступенем деталізації (прості і складні); за територіальним охопленням (загальнодержавні, регіональні
і локальні або зовнішні та внутрішні); за характером дії (об’єктивні та суб’єктивні); за якісними
характеристиками (сприятливі, нейтральні чи несприятливі); за інтенсивністю впливу тощо13.
На наш погляд, ключовими ознаками для класифікації факторів безпеки туризму в регіоні мають
бути їх зміст та територіальне охоплення.
Обґрунтовуючи концепцію факторів у дослідженнях безпеки різних економічних процесів
або систем варто також визначити співвідношення між категоріями фактора, загрози, виклику та
регулятора.
У науковій літературі поняття загрози загалом та загроз економічній безпеці зокрема часто
сприймається як даність без необхідності її окремого теоретичного обґрунтування. Переважає механічне
перелічування або ранжування загроз економічній безпеці для певної держави у конкретних умовах.
І. Коломієць та О. Пабат (2011) розглядають загрози національній економічній безпеці як
«внутрішні або зовнішні стосовно певної держави реальні або потенційні явища та процеси, які завдають
або можуть завдати шкоди її економічним інтересам і потребують ідентифікації та усвідомлення для
ефективного їм протистояння»14.
У контексті нашого дослідження, загрози теж, очевидно, можуть трактуватися як деструктивні
з точки зору гарантування безпеки туризму в регіоні явища і процеси різного генезису. На відміну від
загроз, виклики безпеці туризму в регіоні мають опосередкований вплив і вимагають не протидії, а
реагування з боку суб’єктів туристичної діяльності.
За одним із визначень, виклики економічній безпеці держави трактуються як явища внутрішнього
або зовнішнього стосовно певної держави походження, що безпосередньо не завдають шкоди
національним економічним інтересам, однак потребують невідкладного реагування і адаптації з метою
збереження конкурентоспроможності держави на міжнародній арені15.
Варто зауважити, що за певних умов виклики можуть трактуватися як загрози і навпаки. Отже,
очевидно, за своєю сутністю обидва поняття доцільно розглядати власне у рамках концепції факторів
безпеки туризму в регіоні.
Дотичним до концепції факторів в економічній науці є поняття регуляторів. Г. Комарницька
(2014) трактує регулятори як засоби, інструменти й ознаки зовнішнього середовища, котрі можуть бути
використані для цілеспрямованої модифікації напрямів та інтенсивності перебігу певних процесів16.
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Погоджуючись загалом із запропонованим визначенням, вважаємо недоцільним віднесення до
категорії регуляторів ознак зовнішнього середовища, які, на наш погляд, за функціональним змістом не
є активними, а отже, не можуть бути суб’єктами цілеспрямованого впливу.
На структурному рівні можливе накладання категорій регуляторів і факторів. Водночас, відмінність
між цими категоріями перебуває у функціональному аспекті, адже кожен фактор, який передбачає
ймовірність цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою регулювання певних його параметрів, може
вважатися регулятором. У той же час, регулятори, на відміну від факторів, мають конкретніше втілення
і хоча на теоретичному рівні їх можна об’єднати в групи, вони реально впливають на процеси лише у
конкретних випадках17.
Отже, у традиційному для регіональної економіки підході рушійні сили економічних явищ
та процесів, що діють на актуальному етапі їх перебігу і можуть бути змінені шляхом реалізації
цілеспрямованих заходів вважаються факторами. При цьому, згадані цілеспрямовані заходи можна
назвати саме регуляторами. У той же час, усі інші рушійні сили, що виникли чи впливали на економічні
суб’єкти у минулому і не піддаються цілеспрямованій модифікації на актуальному етапі вважаються
передумовами економічних явищ та процесів. Слід відзначити, що описаний підхід дещо застарілий
і не відображає сучасних тенденцій як економічного розвитку держав та регіонів, так і економічної
науки. На наш погляд, центральною у концепції факторів безпеки туризму в регіоні має бути її
прикладна складова. Отже, виходячи з нашого розуміння безпеки туризму, до цієї складової належать:
протистояння загрозам, реагування на виклики та регулювання процесів функціонування регіональної
туристичної системи. Співвідношення між зазначеними складовими зображено на схемі (рис. 2).

Рис. 2. Роль факторів у механізмі гарантування безпеки регіональної туристичної системи
Ставлячи в центр схеми саме об’єкт регулювання, ми визнаємо, що концепція факторів не може
бути центральною у дослідженнях безпеки туризму в регіоні. Однак, безумовно, аналіз закономірностей
впливу факторів та вивчення їх структури дозволить оптимізувати шляхи гарантування безпеки туризму
на регіональному рівні. Адже у широкому розумінні пропонована концепція факторів поєднує у собі
категорії «загрози», «виклику» та «регулятора» безпеки туризму, тобто стосується усіх механізмів,
що можуть дозволити цілеспрямовану модифікацію окремих параметрів розвитку регіональних
туристичних систем.
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Окремо хочемо наголосити на виділенні у ролі об’єкта впливу факторів безпеки туризму саме
регіональної туристичної системи, а не туристичної галузі, комплексу чи індустрії регіону. Насамперед,
можемо погодитися із думкою деяких авторів про недоцільність вживання терміну «туристична
галузь» для означення сукупності підприємств, що забезпечують функціонування туристичної
діяльності в державі чи регіоні18. Найвідповіднішим буде, на нашу думку, у цьому випадку термін
«туристичний комплекс». Проте цей термін доцільніше вживати на рівні держави загалом, а у регіонах,
оскільки термін «комплекс» переважно трактується саме як складна система, – розглядати регіональні
туристичні системи, сукупність яких формує туристичний комплекс держави.
Висновки. Отже, у контексті аналізу механізму гарантування безпеки туризму в регіоні важливе
місце посідає концепція факторів. Чинниками безпеки туризму в регіоні ми вважаємо ті рушійні сили
відповідних процесів, що визначають стан безпеки регіональної туристичної системи на актуальному
етапі. У структурі пропонованої концепції факторів варто виділяти також категорії загроз, викликів
та регуляторів безпеки туризму. Зазначені категорії відіграють системоформуючу роль у механізмі
гарантування безпеки регіональної туристичної системи і зумовлюють ефективність використання
наявних можливостей для її розвитку.
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