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Вступ. Феноменальне зростання підприємницької 
активності сфери  туризму у відповідь на пожвавлення по-
питу на послуги організації подорожей, рекреації та дозвіл-
ля стає невід’ємною рисою розвитку світового соціально-
економічного простору. В Україні стан та рівень розвитку 
туристичної сфери національної економіки формується 
під впливом складних внутрішніх процесів соціальної, 
економічної та геополітичної динаміки, які без належного 
реагування з боку системи управління туризмом на націо-

нальному рівні, а також на рівні окремих суб’єктів госпо-
дарювання, можуть стати суттєвими загрозами розвитку 
ринку туристичних послуг. Відповідно, актуалізується по-
треба глибокого дослідження та розроблення теоретичних, 
концептуальних та методологічних положень управління 
загрозами та безпекою функціонування суб’єктів турис-
тичної діяльності, яка утворює принципово нову наукову 
парадигму та предметну сферу економічних досліджень. 
Підґрунтям формування новітньої концепції розвитку ту-
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ти ланцюгову реакцію в міжнародній фінансовій системі. 
Проте в 2015 р. першочергове значення, на думку експертів 
Всесвітнього економічного форуму [9], отримала загроза 
кризи водо забезпечення, сутність та причини якої набули 
нового розуміння в міжнародній спільноті як соціальної, 
а не природної загрози.

Розвиток туризму в Україні, підкорюючись загаль-
ним світовим тенденціям, в останні роки зазнає критично-
го впливу деструктивних чинників внутрішнього геополі-
тичного та економічного простору і потребує формування 
особливої системи управління загрозами, яка повинна 
функціонувати як на національному рівні, так і на рівні 
окремих суб’єктів туристичної діяльності.

Ефективно побудована система управління розви-
тком соціально-економічних процесів у сфері туризму 
повинна у довгостроковій перспективі забезпечувати зни-
ження впливу загроз і деструктивних чинників, а також 
сприяти зменшенню вірогідності їх прояву. Отже, мета 
функціонування системи управління розвитком туризму 
у  формалізованому вигляді може бути представлена як:

  
→

 →

( ) min
,

( ) min
F x
L x
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де       F(x)  – сумарний вплив загроз соціально-економічного 
розвитку;

L(x)  – вірогідність прояву загроз та деструктивних 
чинників.

Найбільша результативність функціонування си-
стеми управління розвитком туризму (УРТ) досягається 

Рис. 1. Ранжування значимості загроз соціально-економічного розвитку в світі [9]
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ризму в Україні має стати зарубіжний та вітчизняний до-
свід управління загрозами, що обумовлює актуальність 
проблематики даної статті. 

Метою дослідження є ідентифікація, предметний 
опис та порівняльна характеристика загроз розвитку ту-
ристичної діяльності в Україні на основі проведеного екс-
пертного опитування та у співставленні з висновками між-
народних експертних організацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важли-
вість та актуальність досліджень проблем розвитку туриз-
му в Україні підтверджує наявність значної кількості науко-
вих розробок. Монографічні праці О. Любіцевої, С. Мель-
ниченко, Т. Ткаченко [7], В. Герасименка [4], М. Кизима [8] 
та інших науковців стають фундаментальною основою по-
дальших прикладних розробок [1 – 3; 5; 6] в різних части-
нах загальної проблемної області, проте ефективність вне-
сених практичних пропозицій у діяльності суб’єктів турис-
тичного ринку суттєво зменшується в умовах відсутності 
системи управління економічною безпекою та протидії 
загрозам розвитку туризму.

Виклад основного матеріалу. За висновками фахів-
ців Всесвітнього економічного форуму [9], загрози розви-
тку соціально-економічних систем можливо поділити на 
економічні, природні, геополітичні, соціальні та техноло-
гічні (рис. 1). 

При використанні такої класифікації найбільше зна-
чення у світовому масштабі в 2007 – 2014 роках мали еко-
номічні загрози, зокрема криза неплатежів та припинення 
діяльності великих економічних агентів, що може виклика-
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за умови виконання завдань мінімізації сумарного впли-
ву загроз та вірогідності їх прояву одночасно або синх-
ронізовано щодо найбільш впливових загроз соціально-
економічного розвитку у сфері туризму.

Для формування збалансованої організаційної струк-
тури системи УРТ, а також з метою забезпечення мож-
ливостей порівняння результатів функціонування націо-
нальної системи УРТ з параметрами міжнародного ринку 
туристичних послуг, доцільно використовувати групуван-
ня загроз та компонентне наповнення груп відповідно до 
практики експертизи Всесвітнього економічного форуму. 
Отже, у процесі проектної організації системи управління 
соціально-економічним розвитком у сфері туризму підси-
стема управління безпекою повинна надавати можливості 
вирішення оперативних та стратегічних задач щодо осно-
вних загроз за такими групами (рис. 2): 

1) економічні: х11 – інфляція; х12 – зменшення ку-
півельної спроможності; х13 – криза неплатежів; 
х14  – структурне безробіття; х15 – припинення ді-
яльності великих економічних агентів;

2) природні: х21 – природні стихійні лиха; х22 – не-
вміла адаптація до зміни клімату; х23 – втрата 
біологічного розмаїття та унікальних природних 
ресурсів; х24  – антропогенні катастрофи; 

3) геополітичні: х31 – корупція, організована злочин-
ність; х32 – широкомасштабні терористичні атаки  
і військові операції; х33 – міжрегіональні конфлік-
ти; х34 – застосування зброї масового знищення;

4) соціальні: х41 – урбанізація; х42 – продовольча кри-
за; х43 – широкомасштабна вимушена міграція; 

х44 – криза водозабезпечення; х45 – поширення 
інфекційних захворювань; х46 – соціальні протес-
ти та заворушення;

5) технологічні: х51 – широкомасштабні інформацій-
ні та кібератаки; х52 – порушення у роботі тран-
спортної системи та засобів зв’язку; х53 – неадек-
ватне використання технологій та інформаційних 
баз даних.

Отже, комплекс загроз соціально-економічному роз-
витку у сфері туризму має таке компонентне наповнення:
  ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ,E x P x G x S x T x  (2)

 де      E(x)   – сукупність економічних загроз;
P(x)   – сукупність природних загроз;
G(x)   – сукупність геополітичних загроз;
S(x)  – сукупність соціальних загроз;
T(x)  – сукупність технологічних загроз.
Для отримання комплексного бачення проблем та 

перспектив соціально-економічного розвитку у сфері ту-
ризму необхідно сприймати визначені загрози і прогно-
зувати їх прояви не розрізнено, а враховуючи їх тісний 
взаємозв’язок (рис. 2). Досвід, отриманий в ході прове-
деного дослідження, надає підстави вважати, що істот-
ною характерною рисою загроз є їх взаємообумовленість; 
процесам реалізації загроз притаманний синергетичний 
ефект; поряд з детальним аналізом конкретних загроз 
з метою ефективного управління соціально-економічним 
розвитком у сфері туризму необхідним є синтез отриманої 
інформації до рівня розуміння ринку туристичних послуг 
як складної системи, тенденції зміни параметрів якої вста-
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Рис. 2. Взаємозв’язок загроз розвитку туризму в Україні
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новлюються під впливом широкого кола деструктивних 
чинників, які є внутрішніми та зовнішніми по відношенню 
до національної економічної системи.

Результати експертного оцінювання взаємозв’язку 
загроз розвитку туризму можуть також надати інформа-
ційну базу для оцінювання ступеню тісноти зв’язку між 
різними загрозами, який за методикою [9] може бути роз-
рахований як:

 ==
∑ 1

max

( , )
,

N
nn

ij
P i j

IC
P

 (3)

 де      ICij    – ступінь тісноти зв’язку між загрозами i та  j;
N – кількість експертів, що беруть участь у дослі-

дженні, n = [1; N], і надали кваліфіковану відповідь P(i, j);

Pmax – сума позитивних відповідей експертів, яка є 
максимальною з усіх порівнянь зв’язку між загрозами i та  j.

За результатами проведеного експертного опиту-
вання встановлено рівень значущості загроз соціально-
економічному розвитку у сфері туризму з урахуванням 
тенденцій, що набули силу в 2014 р. (рис. 3).

За одностайною думкою експертів найбільші не-
гативні наслідки для ринку послуг виїзного туризму має 
зменшення купівельної спроможності населення України 
(х12), що спостерігалося з 2014 р.; у першій половині 2015 р. 

платоспроможний попит суттєво скоротився на фоні зни-
ження зайнятості, зростання індексу цін на більшість то-
варів та послуг, несприятливих коливань валютних курсів. 
Зростання вартості туристичного обслуговування в осно-
вних туристичних дестинаціях могло б мати позитивні на-
слідки для зростання конкурентоспроможності вітчизня-
ного туристичного продукту, проте суб’єкти господарської 
діяльності, виробники характерних туристичних послуг, 
особливо оздоровчого та санаторно-курортного туризму, 
обмежені ресурсами існуючої матеріально-технічної бази, 
не змогли суттєво розширити виробництво якісного тур-
продукту. Подальші інфляційні процеси в економіці та 
зменшення купівельної спроможності споживачів турис-
тичних послуг можуть відбуватися на фоні загального ско-
рочення підприємницької активності суб’єктів туристич-
ної діяльності і виходу з ринку добре відомих туристичних 
операторів ( х15). 

В середньому, саме економічні загрози є найбільш 
визначальними для соціально-економічного розвитку ту-
ризму (4,88 у порівнянні із загальним середнім значенням 
на рівні 4,35). Проте широкомасштабні терористичні ата-
ки  і військові операції (х35) на території окремих регіонів 
України стають перепоною туристичних потоків не лише 
для населення цих регіонів, але й для іноземців, які плану-
вали в 2014 – 2015 р. тимчасовий в’їзд на територію України 
з метою споживання туристичних продуктів. 

Результатами фінансово-господарської діяльності 
з надання послуг внутрішнього туризму у 2014 р. також під-

Рис 3. Значимість загроз соціально-економічного розвитку у сфері туризму в Україні (за результатами 2014 р.)
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тверджується достовірність експертних висновків, щодо 
того, що геополітичні конфлікти на території України мали 
своїм наслідком втрату біологічного розмаїття та унікаль-
них для національного туристичного ринку природних 
ресурсів, і таким чином вивели відповідну загрозу (х23) 
до п’яти найбільших деструктивних чинників, що позна-
чилися на рівні соціально-економічного розвитку у сфері 
туризму.

Втім, для визначення тенденцій розвитку національ-
ного ринку туристичних послуг у стратегічній перспективі 
доцільним є врахування деструктивних чинників та загроз 
загальносвітового масштабу (рис. 4).

За визначенням міжнародних експертів [9], серед 
економічних загроз на розвиток світового соціально-
економічного простору в 2015 р. матимуть вплив криза не-
платежів, структурне безробіття та припинення діяльності 
великих економічних агентів (х15). Значимість останньої за-
грози (х15), як і середня оцінка значимості економічних за-
гроз, є майже однаковою як для світового ринку, так і  для 
внутрішнього ринку туристичних послуг України, (4,81 
та 4,88 відповідно), проте для розвитку туризму в Україні 
саме економічні загрози у 2015 р. набувають першочерго-
вого значення і за результатами проведеного експертного 
аналізу можуть стати суттєвим стримуючим фактором. 

Для збереження економічних основ фінансово-
господарської діяльності у сфері туризму в умовах наявних 
економічних загроз вітчизняним суб’єктам підприємниць-
кої діяльності вкрай важливо використовувати прогресив-
ні моделі організації туристичного обслуговування; важ-
ливим завданням продуцентів характерних туристичних 
послуг є підвищення якості послуг, оптимальне викорис-
тання наявного ресурсного потенціалу та його розширен-
ня, проведення на національному та регіональному рівнях 
рекламно-інформаційних заходів для підвищення поін-
формованості населення щодо можливостей рекреації, від-
починку та оздоровлення в Україні.

Результати проведеного експертного опитування 
підтверджують, що в найближчій часовій перспективі роз-
виткові внутрішнього туризму в Україні можуть сприяти 
очікування щодо природних загроз, середній рівень яких 
в Україні, за оцінками експертів, є нижчим за загально-
світовий рівень (4,325 у порівнянні з 4,630). Суттєво ниж-
чим у порівнянні зі світом є вплив на розвиток туризму 
в Україні стихійних природних катаклізмів та результатів 
невмілої адаптації до зміни клімату (х21 та х22 відповідно). 
Найбільший вплив на стан національного туристично-
рекреаційного комплексу мають загрози, пов’язані зі 
втратою біологічного розмаїття та унікальних природних 
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ресурсів; у вирішенні цієї проблеми індивідуальні ініціати-
ви суб’єктів туристичної діяльності у більшості випадків є 
безуспішними без рішучого втручання органів державної 
влади та навіть міжнародної спільноти. Проте ситуація, що 
склалася у геополітичному просторі в 2013 – 2014 р., в ба-
гатьом не сприяє відновленню та розвитку туристичного 
потенціалу України.

За середнім рівнем геополітичні загрози є найбільш 
впливовими на розвиток туристичної сфери національної 
економіки, після групи економічних загроз (4,60 та 4,88 
відповідно), при цьому таке середнє значення отримане за 
рахунок низьких оцінок експертів щодо можливостей ши-
рокомасштабного застосування в Україні зброї масового 
знищення (х34).

Соціальні загрози розвитку внутрішнього турис-
тичного ринку, за оцінками проведеного експертного опи-
тування, є в цілому нижчими за загальносвітовий рівень 
(в середньому 3,93 у порівнянні зі 4,70), і лише широко-
масштабна вимушена міграція (х43) матиме більший вплив 
на розвиток туризму в Україні, ніж на розвиток світової 
соціально-економічної системи. У процесі розробки пла-
нів розвитку суб’єктам туристичної діяльності доцільно 
враховувати очікування експертів щодо можливостей со-
ціальних протестів та заворушень на окремих територіях 
України (х46), вплив яких може бути суттєвим як для фі-
нансових результатів господарської діяльності, так і для 
іміджу окремих виробників характерних туристичних по-
слуг та туристичних продуктів.

Серед технологічних загроз найбільший вплив на 
розвиток туристично-рекреаційної сфери України, за ре-
зультатами проведеного експертного аналізу, матимуть по-
рушення у роботі транспортної системи та засобів зв’язку, 
і хоча очікування експертів щодо вірогідності їх широко-
масштабного прояву є досить низькими, виробникам ту-
ристичних продуктів доцільно передбачати відповідні за-
грози у процесі планування туристичного обслуговування 
з переміщенням туристів територією України. В цілому, 
вплив технологічних загроз на розвиток туризму в Укра-
їні є нижчим за світовий рівень (4,03 у порівнянні з 4,79), 
в багатьом завдяки низьким оцінкам експертів впливу на 
розвиток туристичного бізнесу неадекватного використан-
ня технологій та інформаційних баз даних, а також широ-
комасштабних інформаційних та кібератак.

Висновки. Отже, підкорюючись основним деструк-
тивним факторам, що впливають на стан та розвиток на-
ціональної соціально-економічної системи, сфера туризму 
в Україні стає у найближчій перспективі найбільш вразли-
вою для економічних та геополітичних загроз, на відміну 
від загальносвітових очікувань домінантного впливу со-
ціальних кризових явищ. Врахування визначених загроз 
у комплексі дозволяє суб’єктам туристичної діяльності вір-
но визначати пріоритетні напрями розвитку на внутріш-
ньому ринку та раціонально використовувати наявний 
туристично-рекреаційний потенціал в умовах швидких 
змін параметрів національної економіки. Вагоме практичне 
значення матимуть подальші наукові дослідження, спрямо-
вані на розробку економіко-математичних моделей розви-
тку туристичного ринку України в умовах реалізації загроз 
та деструктивних чинників економічного, геополітичного, 
соціального, природного та технологічного характеру.
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