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У статті обґрунтовано положення концепції факторів безпеки туризму у взаємозв’язку з аналізом су-
часних особливостей функціонування регіональних туристичних систем держави в умовах нестабільнос-
ті зовнішнього середовища. Охарактеризовано зовнішні (військово-політичні, соціальні, економічні, інфор-
маційні) та внутрішні фактори безпеки регіональних туристичних систем України.
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В статье обосновано положение концепции факторов безопасности туризма во взаимосвязи с анали-
зом современных особенностей функционирования региональных туристических систем государства в 
условиях нестабильности внешней среды. Охарактеризованы внешние (военно-политические, социаль-
ные, экономические, информационные) и внутренние факторы безопасности региональных туристиче-
ских систем Украины.

Ключевые слова: факторы, безопасность, региональная туристическая система, классификация, 
структура.

The paper deals with the concept of safety and security of tourism factors in conjunction with the analysis of 
functioning of modern regional tourism systems of the state in conditions of instability. External (military-political, 
social, economic, informational) and internal factors of safety and security of regional tourism systems of Ukraine 
are characterized.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. в умовах нестабільності 
середовища гарантування безпеки соціально-
економічних систем різних рівнів стає досить 
складним завданням. особливо у цьому кон-
тексті виділяються суспільні системи регіональ-
ного рівня, що піддаються впливу різноманітних 
та часто деструктивних факторів зовнішнього і 
внутрішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. вивченню фак-
торів різних аспектів безпеки держави та її регі-
онів присвячено праці багатьох українських та 
зарубіжних науковців. водночас проблематику 
безпеки туризму у цьому контексті висвітлено 
недостатньо. зокрема, окремі аспекти концепції 
факторів безпеки туризму розглянуто в роботах 
таких зарубіжних учених, як к. зімані та і. коварі 
[1], й. Мансфелд та а. Пізам [2], с. Мічурін 
[3] та ін. українські науковці, що досліджують 
широке коло питань, пов’язаних із безпекою 
туризму (а. бобкова [4], н. корж та о. заноско 

[5] та ін.), також аналізують проблематику фак-
торів гарантування безпеки туризму на різних 
ієрархічних рівнях. автори наголошують на важ-
ливості досліджуваних проблем та пропонують 
нові підходи до класифікації та аналізу факторів 
безпеки туризму. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. водночас як в українській, так 
і в зарубіжній науці бракує узагальненого комп-
лексного підходу до трактування та структуриза-
ції факторів безпеки туризму на регіональному 
рівні, зокрема у контексті аналізу функціонування 
регіональних туристичних систем (ртс) держави. 
очевидно, що в контексті актуалізації та інтенси-
фікації загроз безпеці туризму у нашій державі 
окремої уваги потребує аналіз сутності, струк-
тури та механізмів впливу різних груп факторів на 
гарантування безпеки розвитку ртс україни.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування 
положень концепції факторів безпеки туризму 
у взаємозв’язку з аналізом сучасних особли-
востей функціонування регіональних туристич-
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них систем держави в умовах нестабільності 
зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Передусім варто зауважити, що 
ми чітко розмежовуємо поняття передумов та 
факторів. Передумови розглядаються як стійкі 
сформовані риси зовнішнього середовища 
функціонування ртс, які не піддаються модифі-
кації та цілеспрямованому впливу в актуальних 
умовах. якщо передумови формують потенціал 
розвитку ртс, їх своєрідний субстрат, то фак-
тори стосуються безпосереднього гарантування 
безпеки регіональних туристичних систем та 
мають більш «інструментальне» значення, 
оскільки можуть використовуватися і для регу-
лювання механізмів гарантування безпеки, а не 
лише з точки зору пошуку причинно-наслідко-
вих зв'язків у рамках наукових досліджень. 

базуючись на розробленій нами схемі кон-
цепції факторів безпеки ртс [6], ми розгляда-
ємо їх у розрізі трьох складників: загроз, викли-
ків та регуляторів. однак із методологічної точки 
зору фактори гарантування безпеки ртс слід 
також поділити на дві великі групи – зовнішні та 
внутрішні. такий поділ зумовлений традиційним 
в економічній науці підходом до виділення фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища 
в контексті аналізу функціонування економічних 
систем різних рівнів. оскільки базовим рівнем є 
регіональний, очевидно, що ті фактори, генезис 
та основний ефект яких стосується внутріш-
ньорегіонального рівня, будуть розглядатися 
як внутрішні фактори безпеки ртс. своєю чер-
гою, регіональні (всередині держави), загально-
державні, макрорегіональні та глобальні фак-
тори належать до зовнішніх. варто зауважити, 
що такий поділ у деяких аспектах є умовним, 
оскільки, наприклад, загальнодержавні фак-
тори можуть мати локальний, внутрішньорегі-
ональний ефект, а локальні – чинити вплив як 
на загальнодержавний, так і навіть на макро-
регіональний рівень (наприклад, аварія на чор-
нобильській аес). однак, відкидаючи крайні 
форми вияву окремих факторів, на нашу думку, 
поділ чинників безпеки ртс на зовнішні і вну-
трішні є базовим і повною мірою відображає 
специфіку функціонування ртс загалом та 
окремих її підсистем.

насамперед розглянемо класифікацію та 
структуру зовнішніх факторів безпеки ртс. не 
ставлячи собі за мету здійснювати детальне 
структурування цих факторів, хочемо виділити 
кілька ключових ознак, за якими доцільно здій-
снювати їх класифікацію у дослідженнях без-
пеки ртс. Передусім зауважимо, що зовнішні 
фактори безпеки ртс можуть виявлятися у двох 
формах: як загрози безпеці ртс та як її виклики. 
Методологічна різниця полягає у характері дії 
конкретного фактора, тобто у його активному 
чи пасивному характері. якщо дія фактору є 
деструктивною стосовно ртс, то очевидно, 

що основним завданням буде протистояння дії 
такого фактора, тобто захист ртс від деструк-
тивного зовнішнього впливу. такі фактори, оче-
видно, можна вважати загрозами безпеці ртс. 
якщо ж дія фактора не вимагає захисту, тобто 
її можна ігнорувати, але водночас реагування 
на таку дію посилить конкурентні переваги 
ртс у довгостроковій перспективі і створить 
передумови для її ефективного розвитку, такий 
фактор можемо вважати викликом. відсутність 
необхідності реагування на виклики є умовною, 
оскільки лише в ідеальній моделі будь-які інші 
ртс, що формують конкурентне середовище, є 
статичними, а відсутність реагування може не 
чинити суттєвого впливу на розвиток конкрет-
ної ртс. у реальності ж реагування на виклики 
є одним з інструментів конкурентної боротьби, 
що ведеться на рівні ртс, так само як і на рівні 
туристичних підприємств.

варто зауважити, що основні виклики сучас-
ності мають інформаційний та інноваційний 
характер. власне, створення або запозичення і 
впровадження інновацій у різні аспекти функці-
онування ртс є основним способом реагування 
на виклики безпеці регіональної туристичної 
системи в сучасних умовах.

зупинимося детальніше на класифікаційних 
ознаках, що дають змогу структурувати загрози 
та виклики безпеці ртс, тобто її зовнішні фак-
тори. насамперед доцільно виділяти зовнішні 
фактори безпеки ртс за змістом, поділяючи 
їх на військово-політичні, інформаційні, соці-
ально-культурні та економічні. однією з базо-
вих класифікаційних ознак є генезис зовнішніх 
факторів, за яким можна виділяти фактори регі-
ональні, загальнодержавні, макрорегіональні 
та глобальні. за інтенсивністю впливу зовнішні 
фактори безпеки ртс поділяють на значні, сут-
тєві та несуттєві.

окремо варто наголосити на ролі регуля-
торів, які теж можуть розглядатися у структурі 
поняття зовнішніх факторів безпеки ртс. регу-
лятори визначаємо як механізми регулювання, 
тобто ті фактори, на які можливий прямий ціле-
спрямований вплив із боку органів управління 
різного рівня – від туристичного підприємства 
і до держави. отже, регулятори є перехідною 
ланкою між зовнішніми і внутрішніми факто-
рами, оскільки можуть діяти як на загальнодер-
жавному, так і на локальному рівнях. 

внутрішні фактори виникають і діють у 
межах самої ртс, тобто виділяються насампе-
ред за генезисом. слід розрізняти власне вну-
трішні фактори від ефектів зовнішніх факторів 
у межах ртс. за аналогією до зовнішніх фак-
торів, власне, можна говорити і про загрози та 
виклики у межах у межах ртс. однак відпо-
відно до нашої концепції, внутрішня структура 
та взаємозв'язки ртс розглядаються з точки 
зору гарантування її безпеки, що передбачає 
захист від загроз, реагування на виклики та 
забезпечення розвитку. власне, третя складова 
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частина категорії безпеки ртс, на нашу думку, 
стосується дії внутрішніх факторів. відповідно, 
ті проблеми, які виникають у процесі функціо-
нування ртс загалом та окремих її підсистем, 
розглядаються нами як чинники внутрішньої 
нестабільності, що створюють перешкоди для 
розвитку ртс. і тому за своєю сутністю вони не 
можуть розглядатися як загрози чи виклики, що 
мають традиційно зовнішній характер. 

розглянемо детальніше особливості впливу 
окремих зовнішніх та внутрішніх факторів на 
безпеку ртс, зокрема у регіонах україни. най-
більш актуальним зовнішнім фактором, який 
розглядається насамперед як загроза безпеці 
ртс україни, є військово-політична нестабіль-
ність, що виявляється у веденні бойових дій в 
окремих регіонах нашої держави та тимчасовій 
окупації автономної республіки крим. згаданий 
фактор має досить складну структуру та масш-
табні ефекти як на загальнодержавному, так 
і на регіональному рівнях. По-перше, згадані 
військово-політичні процеси у державі зумов-
люють зростання загроз громадській безпеці 
шляхом поширення тероризму, нелегальної 
зброї у різних регіонах держави. По-друге, зни-
ження врП окремих регіонів або і повна втрата 
контролю над ними у поєднанні зі зростанням 
витрат на оборону та безпеку зумовлюють згор-
тання низки соціальних програм, у тому числі 
пов'язаних із розвитком туризму, загальне зни-
ження рівня життя населення, а також акти-
візують деструктивний вплив інформаційних, 
соціально-культурних та економічних факторів. 
По-третє, згаданий військово-політичний фак-
тор безпеки ртс україни може розглядатися й 
як виклик і навіть можливість розвитку окремих 
регіонів, що в сучасних умовах концентрують у 
собі туристичні потоки, які до 2014 р. були спря-
мовані на територію ар крим.

водночас військово-політична нестабіль-
ність у державі як деструктивний фактор без-
пеки ртс має частково інформаційні механізми 
впливу, оскільки у сприйнятті туристів, головним 
чином іноземних, імідж україни як країни, небез-
печної для туристів, формується засобами 
масової інформації і часто може не відповідати 
реальності. відповідно, важливим завданням 
для регіональних органів влади та туристичних 
підприємств є формування позитивного у сенсі 
громадської та військово-політичної безпеки 
іміджу окремих туристичних регіонів держави. 
з огляду на те, що у світі є приклади успішного 
функціонування ртс у державах, що мають на 
своїй території нерозв'язані військово-політичні 
конфлікти, це завдання не видається нереаль-
ним для вирішення.

інформаційні зовнішні фактори безпеки ртс, як 
ми вже згадували раніше, у сучасних умовах набу-
вають особливого значення. загрози інформацій-
ного характеру мають віртуальний характер і фор-
муються окремими засобами масової інформації 
з комерційною або політичною метою. з іншого 

боку, саме поширення інформаційного суспіль-
ства, що базується на активному використанні 
мережі інтернет та її ресурсів у повсякденному 
житті людини, є важливим викликом, що вимагає 
реагування на рівні ртс. найелементарнішим 
рівнем реагування є створення та забезпечення 
функціонування інтернет-сайтів або ж туристич-
них порталів великих туристичних центрів. необ-
хідним є налагодження взаємодії на інформа-
ційно-консультативному рівні між органами влади, 
громадськими організаціями та туристичними під-
приємствами регіону за посередництвом мережі 
інтернет. такі сервіси, як онлайн-бронювання, 
віртуальні тури, інтерактивні карти, що в реаль-
ному часі відображають стан погоди, транспорту 
популярних туристичних дестинацій, є тими засо-
бами, що в сучасних умовах дають змогу суттєво 
підвищити ефективність функціонування ртс та 
окремих туристичних центрів.

соціально-культурні зовнішні фактори слід 
відрізняти від історико-культурних та соціальних 
передумов розвитку ртс. По-перше, фактори 
мають більш динамічний характер, а по-друге, 
можуть бути модифіковані у короткостроковій 
перспективі. важливою загрозою розвитку ртс 
держави є соціальні проблеми, що характерні 
для низки регіонів і зумовлені як демографіч-
ними та економічними, так і власне соціально-
культурними причинами.

наявність соціальних проблем, таких як зло-
чинність, наркоманія, алкоголізм, корупція, сут-
тєво погіршує туристичний імідж регіонів і чинить 
деструктивний вплив на соціальну підсистему від-
повідних ртс, яка за нашою концепцією є базо-
вою. з одного боку, регіони, що характеризуються 
складними соціальними проблемами, переважно 
не є джерелами інтенсивних туристичних потоків, 
а також їх реципієнтами. водночас такі регіони 
стають джерелами загроз безпеці туризму на різ-
них ієрархічних рівнях, формуючи потоки неле-
гальної імміграції часто під виглядом туристичних 
подорожей. Формування іміджу окремих регіонів 
як криміногенних, навіть за умови наявності ваго-
мих ресурсних передумов розвитку туризму в них, 
суттєво звужує можливості розвитку відповідних 
ртс, зокрема просторові, оскільки туристична 
діяльність у них обмежується, головним чином, 
найбільшими туристичними центрами або вза-
галі територією закладів розміщення. іншими 
словами, соціальні загрози безпеці ртс суттєво 
зменшують інтенсивність соціальних контактів у 
процесі туристичної діяльності та є дуже склад-
ними для подолання.

оскільки реальне вирішення соціальних 
проблем вимагає тривалого періоду часу, то 
очевидно, що у короткостроковій перспективі 
соціальним загрозам розвитку ртс можна про-
тистояти лише заходами інформаційного харак-
теру та розбудовою сучасної туристичної інфра-
структури.

зовнішні фактори економічного характеру 
чинять вплив насамперед на організаційну під-
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систему ртс та підсистеми управління. на від-
міну від інших груп факторів, що розглядалися 
нами раніше, економічні за своїм спрямуванням 
чинять вплив «згори донизу», тобто джерелом 
їх є передусім загальнодержавний рівень. най-
більш загальний вплив має нормативно-пра-
вове забезпечення розвитку туризму в дер-
жаві як виду економічної діяльності. зокрема, 
йдеться як про регуляторні заходи на держав-
ному та регіональному рівнях, так і про акти 
стосовно державного фінансування, зокрема з 
державного бюджету.

особливості окреслених напрямів дії еко-
номічних факторів пов'язані із пріоритетністю 
розвитку туризму в економічній політиці дер-
жави. в україні на сучасному етапі пріоритет-
ність розвитку туризму не підкріплена відпо-
відним нормативно-правовим забезпеченням 
та стратегічною документацією. Практично від-
сутнє державне фінансування програм розви-
тку туризму, отже, можна говорити про значний 
деструктивний вплив економічних факторів на 
безпеку ртс держави в сучасних умовах. 

з іншого боку, економічна ефективність турис-
тичної діяльності в нашій державі є досить висо-
кою. з огляду на це, на регіональному рівні на базі 
наявних туристичних ресурсів активно розбудо-
вується туристична інфраструктура, яка у зв'язку 
із відповідною ціновою політикою є достатньо 
конкурентоздатною і на міжнародному туристич-
ному ринку. основними пріоритетами у сучасній 
державній політиці у сфері туризму в україні, які 
дадуть змогу мінімізувати зовнішні економічні 
загрози розвитку ртс, є зменшення державного 
регулювання у цій сфері та зміна його напрямів. 
більша частина повноважень щодо регулювання 
розвитку туризму має бути передана на регіо-
нальний рівень управління.

розглядаючи зовнішні фактори безпеки ртс 
за генезисом, слід мати на увазі, що регіо-
нальні фактори, які діють у зовнішньому серед-
овищі, стосуються впливу ртс інших регіонів на 

цільову регіональну туристичну систему. така 
міжрегіональна взаємодія у рамках держави має 
досить вагоме значення як у контексті розвитку 
внутрішнього туризму, так і стосовно конкурен-
ції на внутрішньому ринку щодо задоволення 
попиту іноземних туристів. варто зауважити, що 
власне туристична діяльність, зокрема в кон-
тексті гарантування її безпеки, є одним із неба-
гатьох прикладів міжрегіональної конкуренції. 
При цьому йдеться про конкуренцію практично 
у загальному її розумінні, коли посилення кон-
курентних переваг регіону і мінімізація його 
слабких сторін служать для залучення більшої 
кількості туристів-клієнтів, що будуть обслуго-
вуватися туристичними підприємствами регіону 
або просто відвідувати його дестинації.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
отже, загальнодержавні, макрорегіональні та 
глобальні фактори безпеки ртс тісно взаємоді-
ють між собою, фокусуючи свій вплив на регі-
ональному рівні, адже специфіка туристичної 
діяльності полягає в її локалізації на конкретні 
дестинації чи їх мережі, об'єднані у туристичні 
маршрути. водночас, формуючи глобальне 
середовище розвитку туризму, низка факторів 
має загальний вплив на функціонування турис-
тичних комплексів держав та окремих регіо-
нальних туристичних систем. 

умовний поділ зовнішніх факторів за інтен-
сивністю на значні, суттєві та несуттєві, при-
значений для загальної оцінки їх впливу на 
досліджувані об'єкти. така оцінка може бути як 
суб'єктивною (у вигляді наукової гіпотези), так 
і об'єктивною (за результатами кількісних роз-
рахунків). водночас потрібно мати на увазі, що 
у зв'язку з неповним відображенням особли-
востей впливу низки факторів безпеки туризму 
в регіоні у статистичних показниках кількісна 
оцінка не завжди дає насправді об'єктивні 
результати, тому повинна, на нашу думку, поєд-
нуватися з іншими методами оцінювання.
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