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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ В УМОВАХ 
ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN CONDITIONS  
OF THE TRANSFORMATION CHANGES  

OF THE TOURIST INDUSTRY OF UKRAINE

У статті з’ясовано сутність економічної безпеки, розглянуто сучасні особливості впливу транс-
формаційних змін туристичної галузі країни на її економічну безпеку. Виокремлено наявні тен-
денції розвитку туристичної галузі в умовах транзитивності національної економіки та глобалі-
заційних змін світової економіки. Запропоновано авторське трактування дефініції «економічна 
безпека туристичної галузі». Обґрунтовано наявність кореляційного зв’язку між економічною без-
пекою держави та результативністю функціонування туристичної галузі. Виокремлено зовнішні 
та внутрішні загрози економічній безпеці держави, що зумовило необхідність розроблення сис-
теми заходів, спрямованих на їх нівелювання, послаблення негативного впливу. Запропоновано 
низку заходів, спрямованих на підвищення результативності функціонування туристичної галузі 
та посилення економічної безпеки держави.

Ключові слова: туризм, туристична галузь, туристичні послуги, державне регулювання турис-
тичної галузі, економічна безпека, туристична інфраструктура.

В статье определена сущность экономической безопасности, рассмотрены современные 
особенности влияния трансформационных изменений туристической отрасли страны на ее 
экономическую безопасность. Выделены существующие тенденции развития туристической 
отрасли в условиях транзитивности национальной экономики и глобализационных изменений 
мировой экономики. Предложена авторская трактовка дефиниции «экономическая безопас-
ность туристической отрасли». Обосновано наличие корреляционной связи между экономи-
ческой безопасностью государства и результативностью функционирования туристической 
отрасли. Выделены внешние и внутренние угрозы экономической безопасности государства, 
что обусловило необходимость разработки системы мероприятий, направленных на их ниве-
лирование, ослабление негативного воздействия. Предложен ряд мероприятий, направленных 
на повышение результативности функционирования туристической отрасли и усиление эконо-
мической безопасности государства. 

Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, туристические услуги, государственное регу-
лирование туристической отрасли, экономическая безопасность, туристическая инфраструктура.
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The article clarifies the essence of economic security, examines the modern features of the influence 
of transformational changes in the country's tourism industry on its economic security. It is proved that 
an effective system of ensuring economic security of the state requires continuous monitoring of its 
components, especially in terms of ensuring the economic security of the relevant industries, the per-
formance of which determines the stability and balance of the development of the national economy. 
The urgency of the problem of ensuring economic security in the tourism industry is substantiated, 
since its proper level, on the one hand, promotes the popularization of the country in the world and 
activates the movement of international tourism, while, on the other hand, it promotes the infrastruc-
ture development of the national economy, increases the revenue part of the budgets of the respective 
levels, preserves cultural and historical heritage , the restoration of the potential of labor resources.  
The existing tendencies of the tourism industry development in the conditions of transitivity of the 
national economy and globalization changes of the world economy are singled out. The author's inter-
pretation of the definition of "economic security of the tourism industry" is proposed as a state of the 
tourism industry, which provides the possibility of its effective functioning taking into account inter-
nal and external threats, the ability to fully and uninterruptedly satisfy the tourist demand of domestic 
and foreign tourists, in order to ensure sustainable balanced development of the national economy.  
The existence of a correlation between economic security of the state and the efficiency of the tourism 
industry functioning is substantiated. The external and internal threats to the economic security of the 
state are identified, which necessitated the development of a system of measures aimed at their level-
ing, mitigating the negative impact. A series of measures aimed at increasing the effectiveness of the 
tourism industry and strengthening the economic security of the state are proposed.

Key words: tourism, tourism industry, tourism services, state regulation of tourism industry, tourism 
infrastructure.

Постановка проблеми. Питання забезпе-
чення економічної безпеки держави в сучас-
них умовах транзитивної економіки набуває 
особливої актуальності та вимагає підвищеної 
уваги з боку держави, суб’єктів господарю-
вання, науковців та практиків, оскільки саме 
вона виступає фундаментом національної без-
пеки та індикатором соціально-економічного 
розвитку її суспільства. Ефективна система 
забезпечення економічної безпеки держави 
вимагає здійснення постійного моніторингу 
її складників, особливо в частині забезпе-
чення економічної безпеки відповідних галу-
зей, результативність функціонування яких 
визначає стійкість та збалансованість роз-
витку національної економіки. Актуальність 
проблеми забезпечення економічної безпеки 
в туристичній галузі набуває особливої ваги, 
оскільки її належний рівень, з одного боку, 
сприяє популяризації країни у світі та активізує 
рух міжнародного туризму, а з іншого – сприяє 
інфраструктурному розвитку національної еко-
номіки, збільшенню доходної частини бюдже-
тів відповідних рівнів, збереженню культурно-
історичної спадщини, відновленню потенціалу 
трудових ресурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми функціонування туристичної галузі 
та вплив результативності її функціонування 
на забезпечення економічної безпеки держави 
впродовж кількох десятиліть перебувають у 
центрі уваги багатьох науковців та практиків. 
Найбільший інтерес у цьому зв’язку становлять 
праці Л. Агафонової, В. Азара, В. Безносюка, 
Д. Басюк, М. Біржакова, І. Валентюк, М. Воло-

шина, П. Гамана, В. Євдокименка, О. Зеленської, 
І. Зоріна, О. Кальченко, В. Кифяка, О. Короля, 
М. Крачила, Р. Ларіна, О. Любіцевої, Г. Папі-
ряна, Т. Сокол, В. Федорченка та ін.

Аналізу наукових джерел із проблема-
тики забезпечення економічної безпеки дер-
жави присвячено наукові праці З.С. Варналія, 
Т.Г. Васильціва [2], В.В. Виговської, О.І. Бара-
новського, С.В. Бурлуцької, М.М. Єрмошенко, 
П.Ю. Курмаєва, В.Г. Маргасової [4], В.І. Мунті-
яна, С.В. Онишко [6], С.М. Шкарлета [10].

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є дослідження процесу 
впливу трансформаційних змін у туристичній 
галузі, зумовлених взаємозалежністю результа-
тивності її функціонування, обсягами туристич-
них потоків, станом туристичної інфраструктури, 
відкритістю національної економіки, на механізм 
забезпечення економічної безпеки держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах глобалізаційного розвитку 
туристична галузь будь-якої країни світу віді-
грає значну роль у функціонуванні національ-
ної економіки, що дає змогу більш ефективно 
використовувати потенціал її розвитку та ство-
рює можливості для досягнення достатнього 
рівня економічної безпеки держави [1; 3].

Сьогодні туристична галузь будь-якої країни 
світу характеризується такими особливостями:

– створює туристичну інфраструктуру для 
більш ефективного використання потенціалу ту -
ристичних дестинацій та національної економіки;

– формує можливості для задоволення 
туристичних потреб різного рівня комплек-
сності, складності, доступності;
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– виступає драйвером розвитку національ-
ної економіки країни у цілому, регіону, окремої 
туристичної дистанції, сприяє зростанню зайня-
тості та добробуту населення;

– створює синергетичний ефект результа-
тивного функціонування інших галузей націо-
нальної економіки за рахунок задоволення різ-
номанітних туристичних потреб;

– сприяє збереженню історико-культурної 
спадщини та раціональному використанню 
навколишнього середовища [9].

Проте нині функціонування туристичної 
галузі відбувається в умовах трансформацій-
них змін, пов’язаних зі становленням та розви-
тком національної економіки, які здійснюють 
позитивний та негативний вплив на процес 
її функціонування та визначають умови для 
досягнення достатнього рівня економічної 
безпеки держави. Серед позитивних чинни-
ків впливу туристичної галузі на процес функ-
ціонування національної економіки з позиції 
забезпечення достатнього рівня економічної 
безпеки держави слід виділити такі: 

– посилення стабільності та відкритості 
національної економіки;

– зростання обсягу валового внутрішнього 
продукту, національного багатства та добро-
буту суспільства;

– інноваційний розвиток інфраструктури 
національної економіки та впровадження 
сучасних інформаційних технологій;

– стимулювання інвестиційної привабли-
вості національної економіки та зміцнення її 
конкурентних позицій на світовому ринку;

– сприяння орієнтації на світовий досвід орга-
нізації бізнесу та популяризація країни в світі;

– збереження історичної та культурної спад-
щини та поліпшення освітнього та культурного 
рівня суспільства;

– забезпечення позитивного впливу на 
сальдо торговельного балансу держави за 
рахунок притоку іноземної валюти та ін.

Проте варто зосередити увагу також і на 
чинниках деструктивного впливу, серед яких 
варто виділити такі: 

– нераціональне використання культурно-
історичної спадщини;

– посилення екологічного навантаження на 
туристичні дестинації в результаті зростання 
обсягів туристичних потоків;

– посилення залежності туристичної галузі від 
тенденцій розвитку туристичної індустрії світу;

– формування додаткових загроз економіч-
ній безпеці галузі та держави в результаті орі-
єнтації на в’їзний туристичний потік;

– переорієнтація частини національної еко-
номіки на задоволення потреб туристичного 
сектору та відволікання частини ресурсів, 

спрямованих на забезпечення функціонування 
реального сектору економіки;

– посилення інфраструктурного наванта-
ження та створення дискомфорту проживання 
місцевого населення.

Результативність функціонування туристич-
ної галузі будь-якої країни світу здійснює пря-
мий вплив на рівень її економічної безпеки, 
який, своєю чергою, виступає складником еко-
номічної безпеки держави. 

Суперечливість багатьох теоретико-методо-
логічних аспектів функціонування туристичної 
галузі потребує теоретичного обґрунтування і 
розроблення цілої низки нових категорій, кри-
теріїв та індикаторів, що дадуть змогу описати 
і проаналізувати базисні тенденції економіч-
ної безпеки й систему заходів щодо її забез-
печення. Лише поєднання теоретичних засад і 
концепцій із практичними діями дасть можли-
вість створити надійний механізм забезпечення 
економічної безпеки [5; 7; 8].

З урахуванням існуючих поглядів на катего-
рію «економічна безпека туристичної галузі» 
пропонуємо її розглядати як такий стан туристич-
ної галузі, за якого забезпечується можливість її 
результативного функціонування з урахуван-
ням внутрішніх і зовнішніх загроз, спроможність 
повного та безперебійного задоволення турис-
тичного попиту вітчизняних та іноземних турис-
тів для забезпечення стійкого збалансованого 
розвитку національної економіки. 

Ураховуючи складність та багатогранність 
категорії «економічна безпека туристичної 
галузі», а також ураховуючи важливість показ-
ника її фактичного значення для забезпечення 
економічної безпеки держави, особливої ваги 
набуває дослідження особливостей процесу її 
забезпечення в умовах трансформаційних змін 
в туристичній галузі (рис. 1). 

Стратегія економічної безпеки має бути орі-
єнтована на розроблення й послідовне здій-
снення заходів щодо закріплення і розвитку 
позитивних процесів та подолання негатив-
них тенденцій у туристичній галузі. При цьому 
мають бути визначені найближчі й перспективні 
цілі цієї стратегії та механізми їх реалізації.

Як економічна категорія економічна безпека 
туристичної галузі втілює певну сукупність відно-
син і пов’язаних із ними заходів, що забезпечують 
економічне зростання, створення синергетичного 
ефекту результативного функціонування націо-
нальної економіки, сприяє збереженню історико-
культурної спадщини в умовах сучасної системи 
міжнародних економічних відносин. Специфіка 
економічної безпеки туристичної галузі як катего-
рії полягає у тому, що вона виступає індикатором 
туристичної привабливості країни, її політичної 
стабільності та здатності забезпечити дотримання 
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міжнародних стандартів безпеки людини, що дає 
змогу створити умови для повного задоволення 
різноманітних туристичних потреб, вчасно вия-
вити загрози і запобігти небезпеці завдання збит-
ків державі та національним економічним інтер-
есам із метою забезпечення їхнього стабільного 
розвитку і зростання.

Формуючи механізм державного регулю-
вання економічної безпеки в умовах циклічності 
економіки та динамічних трансформаційних 

змін у туристичній галузі, держава передусім 
повинна враховувати не лише стан економіки, 
її внутрішній та зовнішній потенціал, а й стадії 
економічного циклу всередині країни та інших 
суб’єктів світового господарства. У таких умо-
вах управління економічними процесами дер-
жави, спрямованими на підтримку належного 
рівня економічної безпеки національної еконо-
міки, повинно відбуватися з урахуванням про-
гнозованого часу до настання кризи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стадія  
кризи 

Стадія 
депресії 

Стадія  
пожвавлення 

Стадія 
піднесення 

Потенціал зростання 
рівня економічної 
безпеки держави 

Стан соціально-
економічного розвитку 

національної 
економіки 

Потенціал соціально-
економічного розвитку 
національної економіки 

Фактичний рівень 
економічної безпеки 

держави 

 
Механізм 

забезпечення  
економічної 

безпеки держави 
в умовах 

трансформацій-
них змін 

економіки 

Циклічність розвитку економіки 

Динаміка показників 
економічної безпеки  

Стадії економічного циклу 

Система заходів реагування на стадію економічного циклу і динаміку 
 показників економічної безпеки 

Формування умов стійкого розвитку національної економіки та забезпечення 
економічної безпеки держави в умовах циклічності економіки 

Потенціал зростання 
рівня економічної 

безпеки туристичної 
галузі 

Фактичний рівень 
економічної безпеки 
туристичної галузі 

Рис. 1. Процес забезпечення економічної безпеки держави  
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Джерело: розроблено авторами
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Такий підхід дасть змогу створити умови для 
реалізації потенціалу зростання рівня еконо-
мічної безпеки держави в її достатній фактич-
ний рівень, збалансувати стан соціально-еко-
номічного розвитку держави з її потенціалом 
розвитку туристичної галузі, що сприятиме у 
перспективі створенню умов для зменшення 
впливу стадії кризи і на економіку держави, і на 
рівень економічної безпеки туристичної галузі, 
та сформувати потенціал для швидкого пере-
ходу від стадії депресії до стадії пожвавлення. 

Саме рівень економічної безпеки туристич-
ної галузі держави визначає подальші можли-
вості реалізації потенціалу зростання націо-
нальної економіки, рівень економічної безпеки 
якої визначає здатність держави перейти до 
нової фази економічної динаміки. За високого 
рівня економічної безпеки держави і на фазі 
росту, і на фазі падіння вона здатна забезпечити 
стабільний соціально-економічний розвиток, 
проте за низького рівня економічної безпеки 
держава не здатна ні реалізувати потенціал 
зростання на фазі росту, ні забезпечити ней-
тралізацію загроз на фазі падіння. Отже, рівень 
економічної безпеки держави визначає вели-

чину впливу циклічності економічної динаміки 
на стан національної економіки, а отже, фор-
мує потенціал розвитку туристичної галузі.

Висновки з даного дослідження. Дослід-
ження економічної природи категорії «еконо-
мічна безпека туристичної галузі» дало змогу 
зробити висновок, що у сучасних умовах вона 
розглядається як своєрідний базис усіх можли-
вих джерел економічного та соціального зрос-
тання для формування нової моделі сталого 
економічного розвитку. При цьому механізм 
забезпечення економічної безпеки туристичної 
галузі виступає не тільки головним, а й детер-
мінуючим над усіма іншими механізмами її 
функціонування, має велике значення для від-
новлення та збереження трудового потенціалу 
суспільства. Адаптація процесу забезпечення 
економічної безпеки туристичної галузі до наяв-
них трансформаційних змін у національній еко-
номіці, розширення та поглиблення його змісту, 
обґрунтування структури побудови і методичне 
забезпечення його функціонування дають змогу 
забезпечити стійкий розвиток національної еко-
номіки та гарантувати збереження і відновлення 
історичної й культурної спадщини.
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