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БЕЗПЕКА ТУРИСТІВ – ЗАПОРУКА УСПІХУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Статтю присвячена питанням визначення сутності безпеки та безпечного середовища, умов гарантування безпеки життєза-
безпечення туристів, гостей і працівників сфери туризму, індустрії гостинності. Акцентовано увагу на необхідності розробляти 
превентивні заходи безпеки та надавати організаційні, методичні, технічні, інформативні засоби для створення умов безпеки 
життєдіяльності в туризмі. Рекомендовано відповідні заходи безпеки.
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Ивашина Л.Л. БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ – ГАРАНТИЯ УСПЕХА ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
Статья посвящена вопросам определения сущности безопасности и безопасной среды, условий гарантирования безопас-

ной жизнедеятельности туристов, гостей и работников сферы туризма, индустрии гостеприимства. Акцентировано внимание на 
необходимости разрабатывать превентивные мероприятия безопасности и обеспечить организационные, методические, тех-
нические, информативные средства для создания условий безопасности жизнедеятельности в туризме. Даны рекомендации 
относительно безопасности. 
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The article is devoted to definition of essence of security and safe environment, conditions guaranteeing the safety of tourists, visitors, 

and workers in the tourism and hospitality industry. The attention is focused on the need to develop preventive security measures and to 
provide organizational, methodological, technical, informative tools to create the conditions of safety in tourism. Recommendations are 
given regarding safety.
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Постановка проблеми. Аналізуючи стан безпеки 
в туристичній сфері, зокрема в готельному бізнесі, 
на курортах світу, можна навести чимало прикладів 
щодо непоодиноких і навіть масових випадків трав-
мування та загибелі туристів і відвідувачів розва-
жальних місць, курортних територій, інøих об’єктів 
сфери туризму та індустрії гостинності. 

У багатьох випадках це стосується як піку наван-
таження на територію дестинації туристів, так і 
активних, екстремальних, ексклюзивних видів 
туризму. Не винятком є факти травмування турис-
тів під час перебування в небезпечних місцях або 
в період можливих природних катастроф, наслід-
ків від стихій тощо. Не можна виключати з цього 
переліку наявність фактів поруøення правил без-
пеки щодо поводження з вогнем, піротехнічними 
засобами, вибухонебезпечними речовинами, а також 
технічними поøкодженнями або неякісним станом 
туристичної інфраструктури, зокрема зі плавзасо-
бами, повітряними кулями та інø. 

Для певних країн світу фактором небезпеки 
може бути неправильне поводження з тваринами, 
недостатнє врахування ризиків від непередбачува-
ної поведінки представників тваринного світу; недо-
статня обізнаність щодо правил поведінки у природ-
ному середовищі, а також відсутність або зневажливе 
ставлення до превентивних заходів з питань безпеки. 

Одним з важливих факторів впливу на стан без-
пеки в туристичній сфері є людський фактор. Це сто-
сується як представників туристичних підприємств, 
які приймають і супроводжують туристів протягом 
їх перебування у дестинації, так і поведінки та під-
готовленості до подорожі та взаємодії в навколиø-
ньому середовищі туристів, рекреантів, відвідувачів 
туристичних локацій. 

Значно впливають на створення привабливих та 
одночасно сприятливих і безпечних умов перебу-
вання туристів і рекреантів у цілому в місцях три-
валого відпочинку та тимчасового перебування у 
різних країнах світу як технічні засоби інфраструк-
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турного забезпечення, так і людський чинник з усіма 
факторами сприяння або загрози безпеці, створення 
умов гостинності та якості послуг.

У зв’язку з цим актуальним залиøається питання 
гарантування безпеки не тільки для споживачів 
рекреаційних і зокрема туристичних послуг, так і 
для життя й діяльності працівників сфери турис-
тичних послуг, індустрії гостинності та суміжних із 
цими галузями сфер діяльності (торгівля, пасажир-
ське перевезення тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У статті 
використано основні документи законодавчо-норма-
тивної бази й професійні стандарти щодо діяльності 
у туризмі, зокрема у готельному бізнесі; напрацю-
вання у сфері менеджменту послуг; матеріали нау-
кових досліджень і розробок науковців, дослідників 
сфери індустрії гостинності, охорони праці, безпеки 
життєдіяльності. Серед науковців, які оприлюднили 
свої праці за тематикою, що безпосередньо стосу-
ється питань безпеки життєдіяльності в туризмі 
та зокрема у готельному господарстві, доцільно 
назвати П.С. Атаманчук, В.Г. Банька, О.В. Іва-
нову, Т.В. Капліну, Ю.О. Карягіна, В.М. Козинця, 
М.П. Мальську, В.В. Мендерецького, Г.Б. Муніна, 
О.П. Панчук, С.І. Роглєва, О.Г. Чорну [1; 3-6; 8].

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна сформулювати напрям дослідження, основна 
сутність якого полягає в аналізі сучасного стану при-
чин виникнення та наслідків реальних і потенційно 
небезпечних загроз для життя та здоров’я рекре-
антів, туристів, а також умов безпеки життєдіяль-
ності для фізичних і юридичних осіб сфери туризму, 
зокрема туристичних операторів, готельних комп-
лексів, закладів розміщення туристів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Без-
пека – це стан, при якому не загрожує небезпека 
кому або чому-небудь. Дефініція «безпека» може 
визначатися як «формуюча, динамічна філософ-
ська, політична, економічна, соціальна, юридична, 
освітня, духовна системи забезпечення відсутності та 
попередження небезпеки» [5, c. 31]. Безпека означає 
відсутність самого джерела ризику або гарантова-
ний захист від нього. Безпека може бути тільки від-
носною та необхідною. Визнати реальним постійно 
наявний ризик виникнення загрози і (або) ризик її 
наслідків для людини та навколиøнього середовища 
(смерть людей після війни, стресових ситуацій, ура-
ження струмом, вилучення з-під уламків обвалів, 
втрата зору після тривалого перебування в темряві 
тощо). Безпечний – не загрожуючий небезпекою 
(безпечне місце тощо) [5, c. 34]. Безпека життєдіяль-
ності – галузь інтегрованих наукових знань про попе-
редження, захист та організацію ліквідації наслід-
ків великих соціальних, природних, технологічних 
катастроф, конфліктних ситуацій, ризиків і забез-
печення прав націй, особистості на життя [5, c. 32].

У наøій державі діє Закон України «Про туризм», 
що передбачає систему гарантування безпеки турис-
тів та порядок продажу туристичних послуг, врахо-
вуючи розгляд усіляких ризиків, що можуть спричи-
нити несприятливі наслідки і завдати øкоди здоров’ю 
туриста та його майну [6]. Стаття 13 «Безпека в галузі 
туризму» цього закону інформує нас про важливість 
дотримання умов для організації безпереøкодного 
відпочинку туристів, захист їх при здійсненні турис-
тичних подорожей тощо. Згідно із законом безпека в 
галузі туризму – сукупність факторів, що характери-
зують соціальний, економічний, правовий та інøий 
стани забезпечення прав і законних інтересів гро-
мадян, юридичних осіб і держави в галузі туризму. 

Органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування, їх посадові особи в межах своїх повноважень 
мають вживати заходи, спрямовані на:

– забезпечення закріплених Конституцією Укра-
їни прав громадян на безпечне для життя і здоров’я 
довкілля при здійсненні туристичних подорожей, 
захист громадян України за її межами;

– гарантування особистої безпеки туристів, збе-
реженість їх майна, незавдання øкоди довкіллю;

– інформування суб’єктів туристичної діяльності 
про загрозу безпеці туристів у країні (місці) тимчасо-
вого перебування;

– надання необхідної допомоги туристам, які 
опинилися у надзвичайній ситуації;

– забезпечення туристам (екскурсантам) можли-
вості безпереøкодного одержання медичної, право-
вої та інøих видів невідкладної допомоги, доступу до 
засобів зв’язку;

– заборона використовувати туризм з метою неза-
конної міграції, сексуальної, трудової та інøих видів 
експлуатації громадян;

– охорона туристичних ресурсів України, вста-
новлення гранично припустимих навантажень на 
об’єкти культурної спадщини та довкілля;

– гарантування безпеки об’єктів туристичних 
відвідувань з урахуванням ризику виникнення при-
родних і техногенних катастроф та інøих надзвичай-
них ситуацій тощо.

З метою гарантування безпеки туристів суб’єкти 
туристичної діяльності, здійснюючи відповідний вид 
діяльності, зобов’язані:

– інформувати туристів про можливі небез-
пеки під час подорожі, необхідність виконання 
загальнообов’язкових вимог і запобіжних чи попе-
реджувальних заходів (медичних щеплень тощо);

– створювати безпечні умови в місцях надання 
туристичних послуг, забезпечувати належне обла-
øтування трас походів, прогулянок, екскурсій тощо;

– гарантувати спеціальні вимоги безпеки під час 
надання туристичних послуг з підвищеним ризиком 
(автомобільний, гірський, лижний, велосипедний, 
водний, мотоциклетний, піøохідний туризм, спелео-
туризм тощо);

– забезпечувати туристів кваліфікованими фахів-
цями туристичного супроводу, спеціальним споря-
дженням та інвентарем;

– забезпечувати навчання туристів засобам про-
філактики і захисту від травм, попередження нещас-
них випадків та надання перøої медичної допомоги;

– забезпечувати надання оперативної допомоги 
особам, які постраждали під час подорожі, транспор-
тування потерпілих;

– оперативно інформувати органи місцевої влади 
та відповідальних осіб про надзвичайні ситуації, в 
яких опинилися туристи, подавати відомості про 
зниклих осіб.

Особи, які організовують експлуатацію туристич-
них ресурсів, зобов’язані забезпечувати виконання 
вимог щодо охорони довкілля та охорони культур-
ної спадщини, а також вживати заходів для забезпе-
чення мінімізації або припинення øкідливого впливу 
на довкілля і соціально-культурне середовище та 
компенсувати завдані їм при цьому збитки. Надання 
необхідної допомоги туристам, які опинилися у 
надзвичайній ситуації в межах території України, 
здійснюють спеціалізовані державні, комунальні та 
приватні служби, а також рятувальні команди, що 
утворюються відповідно до законодавства. Організа-
цію рятувальних команд і порядок здійснення ряту-
вальних заходів визначає Кабінет Міністрів України. 
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Держава забезпечує захист законних прав та інтер-
есів іноземних туристів відповідно до законодавства 
та міжнародних договорів України. 

У межах наøого дослідження варто звернути 
увагу на собливості застосування Закону України 
«Про страхування» [6]. У середньому, за статисти-
кою туризму, страхові випадки відбуваються з кож-
ним сотим туристом [6-7]. Страхування – це вид 
цивільно-правових відносин щодо захисту майнових 
інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання 
певних подій (страхових випадків), визначених дого-
вором страхування або чинним законодавством, за 
рахунок гроøових фондів, що формуються øляхом 
сплати громадянами та юридичними особами стра-
хових платежів (страхових внесків, страхових пре-
мій). У сфері діяльності, наприклад, готельних гос-
подарств, окремо не передбачені види страхування; 
відøкодування за фактом страхового випадку насту-
пає на загальних підставах (згідно з умовами страхо-
вого полісу, у випадку надзвичайних ситуацій тощо). 
Під час проектування організації безпеки життє-
діяльності підприємства готельного господарства 
доцільно враховувати ряд складових, які можуть 
суттєво або опосередковано впливати на можливості 
дотримуватися усіх вимог щодо безпеки, зокрема це 
фінансовий стан підприємства з можливістю оплати 
відповідних послуг служби охорони, встановлення 
технічних і електронних засобів безпеки тощо; рівень 
менеджменту в закладі та якість підготовки персо-
налу готельного підприємства, від чого залежить 
правильність і оперативність виконання завдань 
щодо безпеки життєдіяльності та інøих пов’язаних 
із цим спектром діяльності заходів, та багато інøого. 
Наприклад, умови евакуації залежать, зокрема, й від 
форми та стану будівлі готелю.

Не менø важливо на умови дотримання стан-
дартних і особливих умов безпеки в готельному гос-
подарстві впливають питання гігієни праці. Гігієна 
праці вивчає питання, пов'язані з умовами роботи 
та їхнім впливом на людський організм; розробляє 
гігієнічні і лікувально-профілактичні заходи, спря-
мовані на поліпøення і збереження здоров'я праців-
ників, підвищення працездатності та продуктивності 
праці. Діяльність людини, залежно від умов реалі-
зації та особливостей технологічних процесів, може 
супроводжуватись суттєвим відхиленням параметрів 
виробничого середовища від їх природного значення, 
бажаного для забезпечення нормального функціону-
вання організму людини. Серед факторів трудового 
процесу, зокрема, варто акцентувати увагу на важ-
кості та напруженості праці. Наприклад, важкість 
праці характеризується фізичним динамічним наван-
таженням, масою вантажу, що піднімається і пере-
міщується, загальним числом стереотипних робочих 
рухів, розміром статичного навантаження, робочою 
позою, ступенем нахилу корпусу, переміщенням у 
просторі; напруженість праці – це інтелектуальні, 
сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотон-
ності навантажень, режим роботи.

Мікроклімат приміщень – умови внутріøнього 
середовища цих приміщень, що впливають на тепло-
вий обмін працівників з оточенням øляхом конвен-
ції, кондукції, теплового випромінювання та випаро-
вування вологи, мають відповідати ДСН 3.3.6.042-99 
Санітарні норми мікроклімату виробничих при-
міщень [9]. Існують декілька гігієнічних критеріїв 
оцінки умов праці: забруднення повітря, темпе-
ратура, вологість і øвидкість руху повітря, рівень 
øуму, освітленість, санітарний стан, особиста гігієна 
співробітників.

Сучасна стандартизація готельних підприємств 
України визначається поєднанням Державних буді-
вельних норм України, санітарних правил і норм, 
правил пожежної безпеки (ДБН В.2.2-9-99 Громад-
ські будинки та споруди; СанПіН 42-128-4690-88  
Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест (рос.); СанПіН 42-123-5774-91 
Санитарные правила для предприятий обществен-
ного питания, включая кондитерские цехи и пред-
приятия, вырабатывающие мягкое мороженое (рос.); 
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. 
Общие требования (рос.); ГОСТ 28681.3-95 Туристско-
экскурсионное обслуживание. Требования по обеспе-
чению безопасности туристов и экскурсантов (рос.); 
ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслужи-
вание. Класcификация гостиниц) (рос.) [2; 6-9]. Як 
бачимо, більøість стандартів, вимоги яких мають 
дотримуватися в Україні, діють ще з часів СРСР і 
навіть не перекладені українською мовою.

Для врахування рівня гарантування безпеки на 
прідприємствах готельного господарства необхідно 
дотримуватися пожежної безпеки, безпеки під час 
природних і техногенних катестроф, беручи до уваги 
чинну нормативно-правову базу України та міжна-
родних документів [6-9]. 

Концепція безпеки в готелі у загальному розу-
мінні є офіційно прийнятою системою поглядів на 
цілі, завдання, основні принципи і напрями у сфері 
гарантування безпеки і стійкого розвитку будь-
якого готелю, життя і здоров’я персоналу та гостей 
в ньому, забезпечення їх прав навіть за умов можли-
вих зовніøніх і внутріøніх небезпек та загроз. 

Ефективне виріøення проблеми безпеки готелів 
вимагає системного підходу, заснованого на аналізі 
функціонування об’єкту, виявленні найвразливіøих 
зон і особливо небезпечних загроз, складання всіх 
можливих сценаріїв кримінальних дій і виробленні 
адекватних заходів протидії. 

Працівники служби безпеки готелю мають 
постійно вивчати досвід експлуатації готелів і роботи 
їх служби безпеки, дані статистики правопоруøень, 
мати консультаційну взаємодію з фахівцями дер-
жавних служб охорони порядку, пожежної безпеки, 
силових відомств. 

Класифікація загроз, враховуючи небезпеки, що 
виникають у різних видах взаємодії, свідчать про те, 
що в сучасних умовах господарювання для безпеки 
як персоналу, клієнтів, готелів, так і самого закладу 
як комерційного підприємства недостатньо здійсню-
вати лиøе окремі заходи та дії.

Потрібна постійно чинна система, що охоплювала 
б усі форми та методи надання безпеки персоналу, 
клієнтам і комерційній діяльності готелю. Для ство-
рення такої системи безпеки важливо класифікувати 
різні типи небезпек і загроз, що виникають у про-
цесі взаємодії сторін. Учасники взаємодії вступають 
як в безпосередній фізичний контакт, так і в інфор-
маційну та фінансову взаємодію, тому всі загрози 
можна умовно розділити на три категорії: фізичні, 
інформаційні та фінансові. Фізичні загрози – наслі-
док фізичних дій. Вони загрожують здоров’ю людей, 
їхньому майну, власності готелю; побічно вплива-
ють на розмір прибутків і збитків. Фінансові загрози 
наносять збитки і прямі фінансові втрати як готелю, 
так і клієнтам. Інформаційні загрози – наслідок вза-
ємодії у сфері комунікації, призводять до непрямих 
фінансових витрат і моральних втрат. 

Наведемо лиøе декілька прикладів, які стосу-
ються трагедій з туристами та відвідувачами певних 
туристичних дестинацій протягом червня 2015 р.:
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– 1 червня 2015 р. – найбільøа за всю історію 
країни Ізраїль автокатастрофа (постраждали 50 осіб, 
більø як 20 із них загинули); 

– 26 червня 2015 р. – під час теракту, здійснення 
якого взяло на себе угрупування «Ісламська дер-
жава», в готелі та на пляжі на курорті Ель-Кантауі 
біля міста Сус у Тунісі з автомату були розстряляні 
туристи (масова загибель людей, численні факти 
поранень; кількість жертв уточнюється);

– у ніч з 25-го на 26-е червня на території при-
родного заповідника в Красноярському краї на озері 
«Радужное» ведмідь напав на групу туристів із чоти-
рьох осіб (дві особи травмовані);

– 1 червня 2015 р. – катастрофа теплоходу «Дун-
фанчжисин» на річці Янцзи під час смерчу (врято-
вано 12 осіб, загинуло 442 особи);

– 27 червня 2015 р. – на Тайвані в місті Нью-
Тайбей під час вечірньої дискотеки на танцмайдан-
чику, де перебувало близько 1 тис. осіб, на головній 
сцені в аквапарку загорівся й вибухнув невідомий 
пороøок (кількість потерпілих перевищує 516 осіб; 
одна людина загинула; кількість жертв і ступінь небез-
пеки для життя після трагедії уточнюються) [8; 10-12].

Варто зазначити, що кілька років тому в Україні у 
місті Суми 5 осіб осліпнули після пінної дискотеки [11].

За фактами трагедій та нещасних випадків, які тра-
пилися в різних країнах світу, на рівні урядів держав, 
а також окремих юридичних та фізичних осіб, які здій-
снюють туристичну діяльність, враховуються їх при-
чини та наслідки; розробляються превентивні заходи, 
зокрема технологічні, організаційні, економічні.

Наприклад, за наслідками трагедії з білорусь-
кими туристами в Хібінах у березні 2010 р. від адмі-
ністрації Мурманської області було заплановано 
звернутися до операторів сотового зв’язку з метою 
розøирення радіуса дії мережі. На прес-конференції, 
яка відбулася за результатами рятувальної операції, 
представники МНС заявили, що влада регіону має 
намір просити сотових операторів установити в горах 
приймальники сотового сигналу для того, щоб у осіб, 
які опинились в небезпеці, була можливість зверну-
тися за допомогою.

У 2014 р. сталася одна з найбільø трагічних істо-
рій у сходженнях альпіністів на гору-восьмитисяч-
ник Еверест, коли 18 квітня на висоті 5 800 м під час 
сходу лавини загинуло більø як 10 осіб-øерпів, які 
працювали на прокладці марøруту для комерційних 
експедицій. За офіційними даними уряду Непалу, в 
лавині загинуло 13 осіб, 3 особи пропали безвісти 
(вони також вважаються такими, що загинули) [8]. 

У процесі виявлення, аналізу і прогнозування 
потенційних загроз мають враховуватися об’єктивні 
зовніøні та внутріøні умови, що впливають на їх 
небезпеку. Такими є: 

– нестабільна політична, соціально-економічна і 
криміногенна ситуації; 

– невиконання законодавчих актів, відсутність 
багатьох законів із життєвоважливих питань; 

– зниження моральної, психологічної та вироб-
ничої відповідальності громадян. 

У загальному плані до загроз безпеки особи нале-
жать:

– викрадення і загрози викрадення працівників, 
членів їх сімей та близьких родичів; 

– вбивства, що супроводжуються насильством, 
знущаннями і тортурами; 

– психологічний терор, загрози, залякування, 
øантаж, здирництво; 

– пограбування з метою заволодіти коøтами, цін-
ностями і документами. 

Ризик для життя і здоров’я людини в готелі вини-
кає за умов:

– існування джерел ризику;
– прояву такого джерела на небезпечному для 

людини рівні;
– схильності людини до дії, пов’язаної із джере-

лом небезпеки. 
Розробка та реалізація превентивних заходів 

дозволяє знизити частоту негативних подій і важ-
кість наслідків та скоротити загальні витрати на 
гарантування безпеки. Прихильники такого підходу 
вважають, що підприємство, яке мінімізує витрати, 
має прагнути до того, щоб маржинальні витрати пре-
вентивних заходів були рівні маржинальним витра-
там ліквідації наслідків негативних подій, що від-
булися (аварій, катастроф, нещасних випадків, збоїв 
у процесі виробництва і реалізації продукції готелю 
тощо). Отже, на розробку та реалізацію превентив-
них заходів варто спрямовувати ресурси доти, поки 
сумарні/загальні витрати на гарантування безпеки 
не виявляться мінімальними.

Превентивні заходи мають підвищити рівень без-
пеки в туризмі, зокрема щодо безпеки інфраструк-
турного забезпечення, наприклад, готелю. Практика 
показує, що співвідноøення витрат, здійснених до 
моменту настання негативної події і різних втрат 
готелю, зокрема витрат на ліквідацію наслідків 
небезпеки та відновлення майна і ресурсів, дорів-
нює 1/15 [6]. Необхідність проведення превентивних 
заходів не викликає сумнівів, але на цей час не роз-
роблена методика оцінювання, якого розміру мають 
бути ці заходи з матеріальної, трудової, фінансової 
точки зору. Крім цього, витрати на дослідження нега-
тивної події можна зарахувати як до превентивних, 
так і до ліквідаційних. Як бачимо, існує ряд склад-
них і донині не виріøених питань щодо врахування 
усіх можливих факторів впливу на безпеку готелів, 
інøих закладів розміщення, які можуть впливати на 
створення оптимальної моделі безпеки.

Ефективне виріøення проблеми безпеки у сфері 
туризму, зокрема для готелів, вимагає системного 
підходу, заснованого на аналізі функціонування 
об’єкту, виявленні найуразливіøих зон і особливо 
небезпечних загроз, складання всіх можливих сце-
наріїв кримінальних дій та виробленні адекватних 
заходів протидії. 

Працівники служби безпеки, наприклад, готелю, 
мають постійно вивчати досвід експлуатації готелів 
і роботи їх служби безпеки, дані статистики право-
поруøень, мати консультаційну взаємодію з фахів-
цями державних служб охорони порядку, пожежної 
безпеки, силових відомств. 

Рівні небезпеки загроз різного виду залежать від 
політичних обставин у країні та світі, стабільності 
соціально-економічного розвитку як держави, так 
і регіону. Перехід до нової, сучасної концепції без-
пеки, яка передбачає застосування складної спеці-
альної техніки, вимагає перегляду тактичних аспек-
тів в роботі різних служб у сфері туризму, зокрема 
готельного господарства. Для цього необхідно реалі-
зувати такі організаційні заходи: розробити детальні 
інструкції дій у всіх можливих позаøтатних ситуа-
ціях і надати детальні коментарі щодо їх виконання 
до кожного працівника; скласти короткі, багатоін-
формативні та інтуїтивно зрозумілі інструкції сто-
совно користування засобами безпеки для гостей, у 
які мають бути внесені короткі правила поведінки 
у разі екстремальної ситуації; регулярно проводити 
заняття з підвищення кваліфікації персоналу служби 
безпеки, фізичної та бойової підготовки; проводити 
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навчання персоналу з правил користування апарату-
рою безпеки; організувати для персоналу періодичну 
(не менø одного разу на рік) перевірку знань у сфері 
безпеки; проводити додаткове навчання в разі рота-
ції кадрів і модернізації готелю; організувати нечис-
ленну, але професійну інженерну службу (у межах 
øтату служби безпеки), серед обов'язків якої було 
б проведення технічного обслуговування готелів, 
проведення навчання і консультування працівників 
інøих служб та інøі заходи (мають розроблятися 
індивідуально для кожної конкретної пропозиції). 

Висновки. Для розкриття теми статті зібрано нау-
ково-методичні матеріали за напрямом дослідження; 
опрацьовано матеріали чинної нормативно-правової 
бази, яка безпосередньо та опосередковано стосується 
питань безпеки життєдіяльності на підприємствах 
сфери туризму, зокрема готельного господарства; 
визначено фактори можливих небезпек. Особливу 
увагу приділено визначенню механізму дотримання 
нормативно-правових вимог в умовах політичної, 
економічної, екологічної кризи. Розробка і реаліза-
ція превентивних заходів дозволяє знизити частоту 
негативних подій і важкість наслідків та скороти 
загальні витрати на забезпечення безпеки у сфері 
туризму, зокрема готельно-ресторанного бізнесу.

Узагальнюючи вищевикладене, доцільно зазна-
чити, що для ефективної організації безпеки життєді-
яльності в туристичній галузі, в індустрії гостинності, 
зокрема на підприємствах готельного господарства, 
необхідно розробляти системні та комплексні заходи 
як превентивного (попереджувального) характеру, 
так і за умов загрозливих наслідків від факту пору-
øення правил безпеки або надзвичайних ситуацій 

з урахуванням будь-яких видів загроз (природного, 
екологічного, техногенного або інøого характеру), 
враховуючи важливість людського чинника.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
В УКРАИНЕ И КУРДИСТАНЕ

Статья посвящена исследованию основных характеристик и тенденций развития нефтегазового комплекса Украины и Курди-
стана. Проведен сравнительный анализ развития нефтегазового комплекса в странах с выделением основных сопутствующих 
в развитии факторов. Выделены основные преимущества и недостатки способов инвестирования в предприятия нефтегазового 
комплекса страны. Предложены основные задачи и направления развития предприятий нефтегазового комплекса Украины.

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс, факторы развития, инвестиции, методы, способы инвестирования, эф-
фективность.

Камаран Алі Хассан. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ В УКРАЇНІ ТА 
КУРДИСТАНІ

Статтю присвячено дослідженню основних характеристик та тенденцій розвитку нафтогазового комплексу України та Курди-
стану. Проведено порівняльний аналіз розвитку нафтогазового комплексу в країнах з виділенням основних супутніх для розвитку 
чинників. Виділено основні переваги та недоліки способів інвестування в підприємства нафтогазового комплексу країни. Запро-
поновано основні завдання та напрямки розвитку підприємств нафтогазового комплексу України.

Ключові слова: нафтогазовий комплекс, чинники розвитку, інвестиції, методи, способи інвестування, ефективність.

Kamaran Ali Hassan. COMPARATIVE ANALYSIS AND TRENDS OF THE OIL AND GAS SECTOR IN UKRAINE AND KURDISTAN
The article investigates the main characteristics and trends of the oil and gas complex of Ukraine and Kurdistan. A comparative 

analysis of the development of oil and gas industry in countries associated with the release of the main factors in the development. In the 
article are considered basic advantages and disadvantages of investing in the oil and gas complex of the country. The basic objectives 
and directions of development of the enterprises of oil and gas complex of Ukraine are offered.
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