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СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних основ дослідження соціальної безпеки туризму, виявленню 
її структури та розробці методики оцінювання. Запропоновано авторське визначення соціальної безпеки туризму та здійснено 
її класифікацію за змістом. Обґрунтовано оптимальний підхід до відбору показників для оцінювання стану соціальної безпеки 
туризму в регіоні. Описано критерії оцінювання для кожної із складових соціальної безпеки туризму та запропоновано методи 
статистичного аналізу відібраної групи показників.
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Статья посвящена обоснованию теоретико-методологических основ исследования социальной безопасности туризма, 

выявлению ее структуры и разработке методики оценивания. Предложено авторское определение социальной безопасности 
туризма и осуществлена ее классификация по содержанию. Обоснован оптимальный подход к отбору показателей для оце-
нивания состояния социальной безопасности туризма в регионе. Описаны критерии оценивания для каждой из составляющих 
социальной безопасности туризма и предложены методы статистического анализа отобранной группы показателей.
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Holod A.P. SOCIAL SAFETY AND SECURITY OF TOURISM IN A REGION: ESSENCE AND METHODS OF ASSESSMENT
The article is devoted to substantiation of theoretical and methodological bases of social safety and security of tourism research, 

revealing its structure and working methods of assessment. The author definition of social safety and security of tourism is proposed, 
and its classification by content is carried out. Optimal approach to selection indicators to assess the state of social safety and security 
of tourism in a region is substantiated. Assessment criteria for each of the components of social safety and security of tourism are 
described, methods of statistical analysis of selected indicators are proposed.
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Постановка проблеми. Однією із важливих тен-
денцій розвитку світової економіки на початку  
XXI століття є її соціалізація, що стосується як 
практики економічної діяльності, так і методології 
економічної науки. У розвитку туризму соціалізація 
виявляється, насамперед, шляхом зростання ролі со-
ціальних факторів, а також через перетворення ту-
ризму у важливу складову способу життя чимдалі 
більшої частки населення багатьох країн світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вод-
ночас, туризму як об’єкту дослідження економічної 
науки соціалізація торкнулася дуже поверхово. На-
самперед йдеться про доробок вітчизняних вчених-
економістів. Зокрема, соціальні фактори у складі 
загального аналізу чинників розвитку туристичної 
індустрій у своїх працях розглядають Л. Нємець [1], 
С. Цьохла [2] та ін. Інші дослідження соціальних ас-
пектів розвитку туризму приурочені переважно до 
соціально-психологічного напрямку.

У той же час у зарубіжній науці активно фор-
мується теоретико-методологічна база дослідження 
різних аспектів соціальної безпеки туризму. Зокре-
ма, цьому напрямку присвячені праці Г. Бона [3],  
К. Зімані та І. Коварі [4], Г. Міхалко [5], С. Мічуріна 
[6] та ін. Водночас, чіткого визначення сутності соці-
альної безпеки туризму та обґрунтування підходів до 
оцінювання її стану, зокрема, на регіональному рівні 
досі не запропоновано.

Постановка завдання. Отже, з урахуванням цьо-
го, метою нашої праці є обґрунтування теоретико-ме-
тодологічних основ дослідження соціальної безпеки 
туризму, виявлення її структури та розробка методи-
ки оцінювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. Із ме-
тою розробки власного наукового підходу до обґрун-
тування поняття соціальної безпеки туризму в регі-
оні доцільно, на наш погляд, спочатку розглянути 

загальні підходи у вітчизняній та зарубіжній науці 
щодо трактування категорії «соціальна безпека».

Зокрема, українські вчені В. Скуратівський та 
О. Линдюк розглядають соціальну безпеку як «стан 
життєдіяльності людини та суспільства, що характе-
ризується сформованою, сталою соціальною системою 
забезпечення соціальних умов діяльності особистості, 
її соціальної захищеності, стійкості до впливу чинни-
ків, які підвищують соціальний ризик» [7, с. 196]. За 
іншим визначенням, соціальна безпека – це «безпека 
людини, суспільства і держави від внутрішніх і зо-
внішніх загроз» [8]. Як бачимо, у вітчизняній науці 
поширений, загалом, широкий підхід до розуміння 
соціальної безпеки, що охоплює різні складові функ-
ціонування соціальної сфери держави та її регіонів.

Водночас, у зарубіжній науці соціальну безпеку 
переважно трактують значно вужче – як систему со-
ціального захисту населення, концентруючи увагу на 
пенсійному забезпеченні та державній соціальній до-
помозі [3].

Як свідчить проведений аналіз дискурсу сучас-
ної зарубіжної науки, у рамках наявних підходів до 
тлумачення терміну «соціальна безпека» розглядати 
безпеку туризму не видається можливим. Водночас, 
у низці англомовних праць використовується термін 
«громадська безпека (public security)», що тракту-
ється як функція органів влади щодо гарантування 
захисту громадян, організацій та установ від загроз 
їхньому благополуччю та забезпечення прогресивно-
го розвитку громад [9]. Саме цей термін, на нашу 
думку, найповніше розкриває суть соціальної безпе-
ки туристів у місці їх тимчасового перебування. 

Варто зауважити, що питання громадської без-
пеки туристів також були в центрі уваги окремих 
зарубіжних вчених. Г. Міхалко, зокрема, на основі 
власних емпіричних досліджень доводить наявність 
суттєвого прямого взаємозв’язку між рівнем злочин-
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ності та інтенсивністю туристичних потоків на при-
кладі Угорщини [5].

З урахуванням важливої суспільної ролі туриз-
му, а також вагомого впливу соціальних факторів 
на туристичну діяльність, підтвердженого низкою 
досліджень [1; 2 та ін.], можемо констатувати, що 
категорія соціальної безпеки туризму повинна бути 
предметом сучасних наукових пошуків і потребує до-
даткового обґрунтування.

Розглядати категорію соціальної безпеки туризму, 
на наш погляд, варто у рамках міждисциплінарних 
регіональних економічних досліджень безпеки туриз-
му загалом. У нашому розумінні, безпека туризму – 
це стан функціонування туристичної сфери певного 
регіону (держави) у визначений період часу, що ха-
рактеризується відсутністю загроз і таким поєднан-
ням туристичних ресурсів та інфраструктури, яке до-
зволяє забезпечити стабільний розвиток конкретної 
територіальної рекреаційної системи у майбутньому.

Базуючись на наявних у вітчизняній та зарубіж-
ній науці підходах, пропонуємо виділяти три скла-
дові безпеки туризму: безпека туристичного бізнесу 
(економічна безпека туризму); безпека туристичних 
об’єктів (геоторій, дестинацій); безпека в туризмі 
(безпека туристів).

Перша складова найчастіше розглядається в еко-
номічних дослідженнях на рівні галузі або конкрет-
них туристичних підприємств. Друга складова пере-
буває в центрі уваги екології та географії, причому 
розглядається переважно деструктивний антропоген-
ний вплив на природні туристичні ресурси і об’єкти. 
Третя складова є центральною у дослідженнях мето-
дики організації подорожей різних видів активного 
туризму і може мати певне значення також для ту-
ристичного страхування.

Отже, базуючись на підходах до трактування со-
ціальної безпеки у вітчизняній економічній науці, 
сучасних тенденціях зарубіжних досліджень безпеки 
туризму, а також попередніх авторських розробках 
[10], пропонуємо розглядати соціальну безпеку ту-
ризму в регіоні як стан функціонування регіональної 
туристичної системи, що характеризується захище-
ністю усіх її підсистем (туристів, туристичних під-
приємств та дестинацій) від зовнішніх та внутріш-
ніх загроз соціального характеру, а також здатністю 
адекватно реагувати на виклики і забезпечувати фор-
мування стійкого стратегічного потенціалу розвитку 
туризму в умовах соціалізації економіки регіону.

Незважаючи на те, що вичерпна класифікація 
безпеки туризму за багатьма ключовими ознаками 
досі не розроблена, у працях багатьох авторів, при-
свячених цій проблемі, у переліку видів безпеки ту-
ризму згадується і соціальна [4; 6 та ін.]. У нашій 
класифікації [10] соціальна безпека туризму також 
згадується поряд із політичною, фінансовою, еколо-
гічною, інформаційною, медичною та ін. (табл. 1).

З урахуванням наявних наукових підходів та по-
даного вище визначення соціальної безпеки туризму, 
пропонуємо у її структурі виділяти культурну, демо-
графічну та громадську безпеку (табл. 2). Кожен із 
цих видів соціальної безпеки туризму характеризу-
ється різними формами прояву для окремих складо-
вих безпеки туризму (безпеки туристів, туристичних 
підприємств та дестинацій).

До культурної безпеки туризму відносимо захи-
щеність регіональної туристичної системи від загроз, 
що пов’язані із міжкультурною взаємодією, яка ви-
никає у процесі туристичної діяльності. З одного 
боку, така взаємодія відбувається на рівні туристів 
та місцевого населення дестинацій, з іншого боку – 

також і туристичні підприємства у своїй діяльності 
стикаються із певним ступенем сприйняття (непри-
йняття) із точки зору панівних соціально-культур-
них цінностей у регіоні їх розташування.

Таблиця 1
Класифікація безпеки туризму за змістом

Політична безпека 
туризму

Геополітична безпека

Військово-політична безпека

Політико-правова безпека

Соціальна безпека 
туризму

Культурна безпека

Демографічна безпека

Кримінальна безпека

Фінансова безпека 
туризму

Ринкова безпека

Валютна безпека

Екологічна безпе-
ка туризму

Безпека екосистем у туризмі

Безпека життєдіяльності в туризмі

Безпека у надзвичайних ситуаціях

Інформаційна без-
пека туризму

Безпека персональних даних

Безпека інформаційного середовища

Медична безпека 
туризму

Безпека здоров’я туристів

Безпека медичних послуг

Безпека туристич-
ного обслугову-
вання

Безпека транспортних послуг

Безпека послуг харчування

Безпека послуг проживання

Безпека рекреаційних занять

Безпека турис-
тичних споруд та 
обладнання

Технологічна безпека

Інженерна безпека

Розроблено автором

Таблиця 2
Структура соціальної безпеки туризму в регіоні

Види 
соціальної 
безпеки 
туризму

Складові безпеки туризму

Безпека 
туристів

Безпека 
туристичних 
підприємств

Безпека 
туристичних 
дестинацій

Культурна 
безпека

Соціальна 
адаптація 
туриста в 
регіоні

Сприйняття 
туристичної 
діяльності 
населенням 
регіону

Туристична 
акультурація

Демогра-
фічна без-
пека

Демографіч-
на структу-
ра спожив-
чого ринку 
регіону

Демографічні 
особливості 
персоналу 
туристичних 
підприємств

Особливості 
відтворення та 
структури насе-
лення дести-
націй

Громад-
ська без-
пека

Безпека 
життя, 
здоров’я 
та майна 
туристів від 
посягань 
третіх осіб

Безпека 
працівників 
та майна 
туристичних 
підприємств 
від посягань 
туристів або 
інших осіб

Безпека дести-
націй та їхнього 
населення від 
загроз соціаль-
ного характеру, 
що зумовлені 
тимчасовим 
перебуванням 
туристів на їх 
території

Розроблено автором

Отже, гарантування культурної безпеки туриз-
му в регіоні пов’язане із вирішенням сукупності 
проблем щодо соціальної адаптації туристів, турис-
тичної акультурації населення дестинацій, харак-
теру сприйняття туристичної діяльності суспіль-
ством регіону. Слід зауважити, що під туристичною 
акультурацією ми розуміємо культурну асиміляцію 
місцевого населення, зумовлену перенесенням у со-
ціокультурну систему регіону нових моделей пове-
дінки та культурних цінностей, за посередництвом 
туристичних потоків, головно міжнародних.
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Сутність демографічної безпеки туризму, на наш 
погляд, полягає у захищеності регіональної турис-
тичної системи від загроз демосоціального походжен-
ня. Найбільш вагомими, очевидно, є загрози розви-
тку туризму в регіоні, пов’язані із деформаціями 
вікової та соціальної структури населення. Для при-
кладу, відомо, що найбільш активною щодо участі 
у туристичних подорожах є працююча молодь, а з 
іншого боку – велика частка молоді, що належить 
до категорії безробітних у регіоні, зумовлює зрос-
тання ризиків гарантування безпеки як туристів, 
так туристичної діяльності загалом. Для якісного 
формування персоналу туристичних підприємств 
важливою є наявність та постійне оновлення трудо-
вих ресурсів відповідної (туристичної) кваліфікації. 
Отже, основними складовими демографічної безпеки 
туризму в регіоні є структура населення (як спожи-
вачів туристичних послуг, так і трудових ресурсів 
для підприємств сфери туризму), а також особливос-
ті його відтворення.

Громадська безпека є найвагомішою та найбільш 
очевидною складовою соціальної безпеки туризму. 
Адже у чужорідному для себе соціально-культурно-
му середовищі туристи зазнають не лише психоло-
гічного дискомфорту та «культурного шоку», але й 
можуть стикатися з різними злочинними посяган-
нями на їхнє життя, здоров’я та майно. Прискіпли-
ва увага саме до громадської безпеки туристів зу-
мовлена також слабкою захищеністю цієї категорії 
осіб у місці тимчасового перебування, часто їх не-
достатнім ознайомленням із місцевими звичаями, 
традиціями, побутовими та комунікативними осо-
бливостями спільнот дестинації. З іншого боку, пе-
ребування туристів на території певної дестинації 
також може зумовлювати виникнення певних за-
гроз соціального характеру для місцевого населен-
ня. Йдеться не лише про туристичну акультурацію, 
а й про окремі аспекти «кримінального туризму», 
будь-які форми асоціальної поведінки, що насаджу-
ються туристами у спільнотах дестинації. Від загроз 
громадської безпеки потерпають також працівники 
та майно туристичних підприємств, причому дже-
релом таких загроз можуть бути як туристи, так і 
інші категорії громадян.

Після класифікації важливим і логічно послідов-
ним завданням є розробка оптимального підходу до 
оцінювання соціальної безпеки туризму та окремих 
її складових. Очевидно, що наявна статистична база 
дає широкі можливості вибору множини показників 
для здійснення кількісної оцінки соціальної безпеки 
туризму в державі чи окремих її регіонах. Водночас 
проблемним питанням є агрегація наявних показ-
ників у групу, що матиме найкращу репрезентатив-
ність та гарантуватиме достовірність результатів по-
дальшого статистичного аналізу.

Аналізуючи шляхи вирішення описаної пробле-
ми, О. Давидюк, зокрема, виділяє три основні шляхи 
агрегації показників для оцінювання стану соціаль-
ної безпеки в регіоні:

- індексація, тобто виведення узагальнених показ-
ників-індексів для кожного основного структурного 
блоку соціальної безпеки і в підсумку, можливо, на-
віть «генерального індексу соціальної безпеки»; 

- виявлення найбільш ефективних показників 
для кожного напрямку соціальної безпеки (настіль-
ки узагальнених, наскільки це можливо, але головне 
таких, що достатньо репрезентативно представляють 
кожний структурний компонент); 

- відбір з нескінченної множини ймовірних показ-
ників соціальної безпеки таких, які найбільш тісно 

пов’язані із вирішенням актуальних соціальних про-
блем і досягненням певних соціальних цілей в сучас-
ному суспільстві [11].

На наш погляд, найбільш адекватним для оціню-
вання стану безпеки туризму на регіональному рівні 
є другий підхід. Відтак, система відбору показників 
у нашому дослідженні базується на виділеній струк-
турі соціальної безпеки туризму та принципі багато-
вимірності, що полягає у повноті відображення окре-
мими показниками різних аспектів досліджуваного 
явища (табл. 3). 

Таблиця 3
Система показників оцінювання рівня  
соціальної безпеки туризму в регіоні

Види 
соціальної 
безпеки 
туризму

Критерій оцінювання Пропоновані 
показники

Культурна 
безпека

Інтелектуальний рі-
вень середовища здій-
снення туристичної 
діяльності та якість 
кадрового потенціалу 
туристичної сфери

Частка осіб із вищою 
освітою у населенні

Етнонаціональна 
однорідність регіону 
і його репрезентатив-
ність із точки зору 
туристичного бренду 
держави

Частка представників 
титульної нації у на-
селенні

Поширеність деві-
антних проявів у со-
ціально-економічній 
сфері регіону

Індекс корупції в 
регіоні (наприклад, 
за результатами 
оцінювання інвести-
ційної привабливості 
регіонів України)

Сприятливість соці-
ально-культурного се-
редовища регіону для 
іноземних туристів, 
що виражається через 
процеси туристичної 
акультурації

Кількість обслуго-
ваних іноземців у 
готелях та аналогіч-
них засобах розміщу-
вання, на тис. осіб 
населення

Демогра-
фічна без-
пека

Соціальна мобільність 
населення та якість 
споживчого попиту 
на туристичні по-
слуги

Частка населення 
регіону у віці 22-34 
роки

Якість кадрового за-
безпечення розвитку 
туризму в регіоні

Кількість випускни-
ків вишів за турис-
тичними напрямами 
та спеціальностями, 
на тис. осіб населен-
ня регіону

Рівень життя насе-
лення туристичних 
дестинації як важли-
ва складова їх іміджу

Наявні доходи на-
селення, тис. грн. на 
особу

Громад-
ська без-
пека

Рівень зайнятості на-
селення у працездат-
ному віці

Частка економічно 
активного населення 
у віці 15-70 років

Безпечність туристич-
них дестинацій регіо-
ну для особи туриста

Кількість злочинів 
проти громадської 
безпеки, порядку та 
моральності

Безпечність турис-
тичних дестинацій 
регіону для майна 
туристів та туристич-
них підприємств

Кількість злочинів 
проти власності

Безпечність тран-
спортних перевезень 
та дорожнього руху, 
загалом, для туристів 
та туристичних під-
приємств.

Кількість злочинів 
проти безпеки руху 
та експлуатації тран-
спорту.
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Найбільш масштабною та складною для оціню-

вання є культурна безпека туризму. З одного боку, 
критерії відбору показників досить зрозумілі, а з 
іншого – їх вибір досить обмежений через неповне 
відображення досліджуваних явищ у статистичній 
звітності держави у розрізі регіонів. Показники де-
мографічної та громадської безпеки туризму достат-
ньо диференційовані і доступні, хоча окремі з них 
(наприклад, частка молоді чи економічно активного 
населення) лише опосередковано описують відповід-
ні складові соціальної безпеки туризму.

Агреговані таким чином показники можуть бути 
базою для подальшого статистичного аналізу. Із цією 
метою пропонуємо використовувати індексний ме-
тод, що дозволить як нормалізувати вхідні дані, так 
і розрахувати загальний індекс соціальної безпеки 
туризму в регіонах України. Картографічне відобра-
ження розрахованого індексу дасть можливість здій-
снити міжрегіональні порівняння та виявити про-
сторові закономірності соціальної безпеки туризму в 
Україні.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, со-
ціальна безпека туристів, туристичних підприємств 
та дестинацій є вагомим фактором розвитку турис-
тичної діяльності як на загальнодержавному, так і 
на регіональному рівні. У контексті активізації гло-
балізаційних процесів соціальні загрози розвитку 
туризму набувають транскордонного значення і по-
ширюються часто за посередництвом інформаційних 
каналів. У той час, як для одних регіонів суттєвою 
проблемою є туристична акультурація населення 
дестинацій, для інших – суспільне неприйняття ту-
ризму, особливо міжнародного, становить вагому за-
грозу функціонуванню туристичного бізнесу.

З огляду на це, надзвичайно актуальним є питан-
ня об’єктивного оцінювання стану соціальної безпе-
ки туризму на регіональному рівні. На наш погляд, 
лише науково обґрунтовані підходи до класифікації 
та відбору показників дозволять отримати достовірні 
результати оцінювання соціальної безпеки туризму в 
регіонах України. Очевидно, що перспективи подаль-
ших досліджень у цьому напрямку можуть полягати 
у безпосередньому здійсненні статистичного аналізу 
показників відібраних за пропонованою нами мето-
дикою та використанні картографічного методу для 

виявлення закономірностей регіонального розподілу 
обчислених індексів.
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