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У статті висвітлено поняття туризму та його базові аспекти. Розглянуто туризм на рівнях: світового господарства, національної економіки, 
регіональної економіки, об’єднання підприємств, суб’єкта господарювання. Обґрунтовано відмінність від поняття галузі та доцільність викорис-
тання терміна «туристичний комплекс»; висвітлено його визначення та перелічено характерні риси; окреслено межі діяльності; охарактеризо-
вано елементи, внутрішньокомплексні вертикальні та горизонтальні зв’язки та специфіку функціонування; визначено суміжність туристичної 
діяльності з різними сферами суспільного виробництва. Надано характеристику державного регулювання туристичної діяльності. Наведено 
особливості державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку туристичного комплексу держави та основні напрями діяльності 
органів державної влади у сфері забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу, а також пропозиції щодо їх вдосконалення. 
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В статье освещены понятие туризма и его базовые аспекты. Рас-
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Туристичний комплекс України характеризуєть-
ся високим потенціалом розвитку, що позитив-
но впливає на формування ВВП, активізацію 

економічної діяльності в суміжних галузях економі-
ки, забезпечення зайнятості населення та зміцнен-
ня, таким чином, економічної безпеки держави. Під-
твердженням цього є вигідне геополітичне розташу-
вання, значний рекреаційний потенціал, сприятливі 
природно-кліматичні умови та різноманітний рельєф, 
розвинена мережа транспортних сполучень, культур-
на спадщина держави тощо. Крім того, в Україні роз-
вивається готельно-відпочинкова інфраструктура, 
підвищується рівень якості обслуговування туристів 
і зростає відвідуваність туристичних об’єктів. Попри 

це, особливості функціонування та забезпечення еко-
номічної безпеки туристичного комплексу не є достат-
ньо обґрунтованими, а сучасні умови його функціону-
вання генерують нові ризики і загрози для подальшо-
го поступу цього галузевого комплексу, що підвищує 
актуальність обґрунтування теоретико-методичних 
особливостей функціонування та забезпечення еко-
номічної безпеки туристичного комплексу.

Вивченням поняття туризму присвятили свої 
праці такі науковці, як Ж. Богданова [1], К. Горді-
єнко [3], дослідженням специфіки та особливостей 
туристичного комплексу займалися В. Бадюков [2], 
Е. Щепанський [9], О. Любіцева [6]. Проблема об-
ґрунтування теоретико-методичних особливостей 
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функціонування та забезпечення економічної безпе-
ки туристичного комплексу розглядається у працях 
Є. Козловського [5], проте проблему обґрунтування 
теоретико-методичних особливостей функціонуван-
ня та забезпечення економічної безпеки туристично-
го комплексу розкрито недостатньо, тому вона по-
требує подальшого опрацювання.

Метою статті є обґрунтування теоретико-
методичних особливостей функціонування та забез-
печення економічної безпеки туристичного комп-
лексу для досягнення відкритості економіки країни, 
реалізації євроінтеграційного курсу держави, удо-
сконалення теоретико-методичних засад державного 
регулювання у сфері туризму, а також ефективного 
використання історико-культурної та туристично-
рекреаційного потенціалу держави. При ефективно-
му забезпеченні економічної безпеки туристичний 
комплекс може відіграти роль каталізатора для вихо-
ду економіки з кризи.

Сучасна економіка представляє собою виключ-
но складну систему, яка складається з різних 
сфер, галузей та секторів, кожна з яких вико-

нує певну функцію в процесі розширеного відтворен-
ня суспільного продукту. З-поміж великої кількості 
міжгалузевих комплексів важливе місце займає ту-
ристичний.

Оптимальне використання потенційних мож-
ливостей туристичних ресурсів, підприємств турис-
тичного бізнесу й історико-культурного потенціалу 
дозволяє не лише поліпшити економічний стан, але й 
впливає на соціальний рівень життєзабезпечення та 
розвитку інфраструктури [8]. 

Для обґрунтування теоретико-методичних особ-
ливостей функціонування та забезпечення економіч-
ної безпеки туристичного комплексу доцільно роз-
глянути поняття туризму та визначитися з терміно-
логією, особливостями та елементами туристичного 
комплексу.

Найбільш розкрите визначення туризму можна 
віднайти у працях Ж. Богданової, яка розуміє 
під цим поняттям, з одного боку, діяльність 

людини (споживача турпослуг), спрямовану на задо-
волення потреб у відпочинку, лікуванні, пізнаваль-
них, ділових та інших цілях і передбачає її тимчасове 
переміщення з основного місця проживання, що при-
водить до ряду соціально-економічних відносин; з 
іншого боку, – це форма ведення бізнесу, яка ставить 
за мету отримання прибутків шляхом організації та 
забезпечення відпочинку інших осіб [1, с. 197].

К. Гордієнко визначає два базові аспекти туризму: 
1) як тимчасовий виїзд особи з місця постійного 

проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-
ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці перебування;

2) як діяльність осіб, які здійснюють поїздки і 
перебувають у місцях, що знаходяться за межами їх 
звичайного середовища на термін від 24 годин до од-
ного року, з будь-якою метою, але без здійснення ді-
яльності, що оплачується з джерел, які знаходяться у 
місці відвідування [3, с. 312].

На основі зазначеного можна стверджувати, що 
сутність поняття «туризм» диференціюється залежно 
від рівня, на якому його розглядають (табл. 1). Як вид 
економічної діяльності туризм передбачає виїзд осо-

таблиця 1

Рівні туризму та їх характеристика

Рівень туризму Значення туризму

Світового господарства Окремий сектор світової економіки, що генерує розвиток окремих країн і території 
найбільших за обсягом форм міжнародних туристичних послуг

Національної економіки

Вид економічної діяльності, каталізатор соціально-економічного розвитку через вплив  
на такі ключові галузі економіки, як транспорт, зв’язок, будівництво, сільське господар-
ство; чинник диверсифікації економіки шляхом створення галузей, що обслуговують 
індустрію туризму, підвищує рівень добробуту нації

Регіональної економіки

Вид економічної діяльності, що формує значну частку ВРП, покращує інвестиційну 
приваб ливість регіонального господарського комплексу, організовує залучення в госпо-
дарський обіг додаткових матеріальних ресурсів, будівництва нових об’єктів туризму,  
залучення інвесторів, збільшення товарообігу регіону

Об’єднання підприємств
Конкурентоспроможний кластер, що забезпечує створення конкурентоспроможних 
основних і супутніх послуг, виступає стимулятором розвитку елементів інфраструктури – 
готелів, ресторанів, підприємств торгівлі

Суб’єкта господарювання Послуга, яку створюють і просувають на ринок підприємства туризму

Особи

Форма відпочинку, отримувана особою послуга, що передбачає виїзд особи або групи 
осіб з постійного місця проживання для проведення змістовного дозвілля, ознайомлення 
з історико-культурною спадщиною, природним середовищем, організації оздоровлення 
населення, але без отримання заробітної плати та із заздалегідь відомим терміном повер-
нення на постійне місце проживання
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би або групи осіб з постійного місця проживання за-
для проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з 
історико-культурною спадщиною, природним серед-
овищем, організації оздоровлення населення, але без 
отримання заробітної плати та із заздалегідь відомим 
терміном повернення на постійне місце проживання. 

Стосовно утворення та функціонування туриз-
му, важливо визначитися з дотичною термінологі-
єю, зокрема термінами: «територіально-рекреаційна 
система», «рекреаційний комплекс», «туристично-
рекреаційний комплекс», «індустрія туризму», «ту-
ристичний комплекс».

Відзначимо, що з позицій вивчення поняття «ту-
ризм» на галузевому рівні є виправданим ви-
користання терміна «туристичний комплекс» 

як певної економічної системи, що складається з 
різних елементів. Суттєвим аргументом на користь 
використання цього терміна може бути те, що на-
ціональне господарство країни являє собою єдиний 
комплекс, але дане поняття не охоплює туристичну 
сферу, концентруючи свою увагу лише на викори-
станні рекреаційної складової [9].

Сьогодні чіткого визначення туристичного 
комплексу немає, проте найбільш характерні риси 
виділяють В. Бадюков [2], А. Капліна [4] та інші на-
уковці. Виходячи з їх досліджень, туристичний комп-
лекс представляє собою сукупність підприємств (ко-
мерційних організацій та приватних підприємств), 
які раціонально об’єднують речові, інноваційні та 
особисті цінності в системі розміщення, харчування, 
проведення екскурсійного обслуговування та пред-
ставлення комплексу додаткових послуг з урахуван-
ням ризику та економічної відповідальності за кінце-
ві результати своєї діяльності й ефективності функці-
онування держави в умовах ринку.

Туристичний комплекс являє собою систему 
виробничих, транспортних, торговельних, сервісних 
підприємств і засобів розміщення, які призначені для 
задоволення попиту на туристичні товари і послуги, 
підготовку кадрів та процес виробництва, реалізацію 
та споживання туристичного продукту на основі ви-
користання природних багатств, матеріальних і духо-
вних цінностей суспільства [7].

Додатково, специфікою туристичного комплек-
су економіки є неможливість його віднесення до одні-
єї конкретної галузі в теоретичному і статистичному 
розумінні цього слова. Поняття «галузь» передбачає 
поєднання групи закладів, що займаються аналогіч-
ними видами діяльності. Туризм під це визначення не 
потрапляє, оскільки набір характерних видів діяль-
ності в туризмі включає ряд класів «галузей» в їх тра-
диційному розумінні. Адже очевидною є суміжність 
туристичної діяльності з різними сферами суспільно-
го виробництва. Не весь створений підсистемами ту-
ристичного комплексу дохід (додана вартість) відно-
ситься до доданої вартості в секторі туризму, оскіль-

ки інфраструктурні об’єкти комплексу обслуговують 
не тільки туристів, але й інших учасників ринку. При 
цьому галузі, не пов’язані з туризмом, можуть об-
слуговувати туристів, створюючи додану вартість у 
туристському секторі економіки. Водночас безпо-
середні суб’єкти туристичного ринку (туроператори 
і турагенти) беруть участь в нетуристичних сферах 
діяльності, інвестуючи кошти, наприклад, в непро-
фільні активи. Кінцевим продуктом функціонування 
цього комплексу є туристичні послуги, у створенні 
яких беруть участь різні галузі економіки, пов’язані 
суспільним розподілом праці. 

Межі туристичного комплексу є дуже «розми-
тими», адже в ньому існує розподіл підприємств на 
«туристичні» і «нетуристичні», який є дуже умовним. 
Тому доцільно визначати ці кордони, виходячи з еко-
номічного внеску тієї чи іншої підгалузі. 

Елементами туристичного комплексу є підпри-
ємства та установи, мета функціонування яких поля-
гає в задоволенні певних туристичних потреб (моти-
ваційних, змістовних, комфортності тощо) [6, с. 54]. 
Специфіка туристичної послуги обумовлює наявність 
значної кількості елементів, їх ієрархічність відпо-
відно до обсягів діяльності, забезпечення виробни-
чими потужностями та рівня розвитку матеріально-
технічної бази, а виробничо-технологічні, інфор-
маційні, організаційно-управлінські, фінансово-
економічні зв’язки об’єднують зазначені елементи в 
галузі, що виступають структурними компонентами 
індустрії туризму [4, с. 168]. Таким чином, внутріш-
ньокомплексні вертикальні зв’язки лежать в основі 
виділення функціонально-компонентної (галузевої) 
структури туристичного комплексу [6, с. 54].

Внутрішньокомплексні горизонтальні зв’язки 
виникають між підприємствами, які функціо-
нують у різних галузях, які мають відношення 

до організації туристичного споживання відповідно 
до стадійності процесу обслуговування, дозволяють 
виділити в межах індустрії туризму функціонально-
стадійні підсистеми, представлені сполученнями різ-
норідних функціонально-галузевих елементів, що ви-
конують однорідні функції у сфері туризму. Стосовно 
споживчо-ресурсної орієнтації їх можна розташувати 
таким чином (рис. 1).

Включення даних підсистем у туристичний 
комплекс країни є лише загальним орієнтиром. На 
практиці можна застосовувати більш високу (або, на-
впаки, більш низьку) ступінь агрегування, яка зале-
жить від національної специфіки. 

Дослідивши структуру підсистем туристичного 
комплексу, можна виділити його особливості та про-
аналізувати методи державного регулювання забез-
печення економічної безпеки розвитку досліджува-
ного комплексу (табл. 2).

Державне регулювання туристичної діяльності 
являє собою сукупність форм і методів цілеспрямо-
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Підсистема
супутньої

інфраструктури 

 
 

Інституційно-організаційна підсистема 
 
  Державні установи;  
 митна служба;  
 консульства;  
 податкові установи;  
 страхові підприємства;  
 обмінні пункти;  
 ВНЗ  

Функціонально-господарська підсистема  

 Підприємства готельного господарства;  
 підприємства ресторанного господарства;  
 санаторно-курортні установи;   
 оздоровчі заклади;  
 туристичні підприємства;   
 екскурсійні бюро   

Територіально-господарська підсистема 
 
 
 Природно-рекреаційні та інфраструктурні

ресурси;  
 культурно-історичні пам’ятки;  
 традиційна етнічна культура населення;  
 господарський комплекс території;  
 адміністративно-територіальний устрій

і система управління  

 Дитячий;  
 молодіжний;
 сімейний;  
 для інвалідів;
 культурно-

пізнавальний;  
 лікувально-

оздоровчий;  
 спортивний;  
 релігійний;
 екологічний; 
 сільський;  
 підводний;
 гірський;  
 пригодницький;
 мисливський;  
 автомобільний;
 самодіяльний;  
 для людей

похилого віку;  
 лісовий;  
 рекреаційний 

Підсистема попиту
на послуги 

 
  Заклади

організації
дозвілля;   
 інформаційні/
телекомунікаційні
підприємства;  
 транспортні
підприємства;  
 об’єкти
спортивної
інфраструктури;   
 об’єкти
культурної
інфраструктури;   
 медичні заклади;  

 підприємства
страхування;  
 об’єкти
банківської
інфраструктури;  
 заклади освіти  

Рис. 1. туристичний комплекс держави

ваного впливу органів державної влади на діяльність 
господарюючих суб’єктів та ринкову кон’юнктуру з 
метою забезпечення нормальних умов функціону-
вання ринкового механізму, реалізації державних 
соціально-економічних пріоритетів та вироблення 
єдиної концепції розвитку туризму в країні, з метою 
створення ефективної системи забезпечення еконо-
мічної безпеки туристичного комплексу [5, с. 209].

Отже, для створення ефективної системи за-
безпечення економічної безпеки туристичного комп-
лексу необхідна реалізація низки заходів державного 
регулювання.

Заходи державної політики у сфері формуван-
ня системи забезпечення економічної без-
пеки туристичного комплексу реалізуються 

шляхом створення нормативно-правової бази, яка 
регулює відносини у сфері економічної безпеки ту-
ристичного комплексу, формування відповідних 
структур із забезпечення економічної безпеки ту-
ристичного комплексу та впровадження механіз-
мів контролю та нагляду за його діяльністю, адже 
основне завдання держави в контексті забезпечен-
ня економічної безпеки – створення такого еконо-
мічного, політичного та правового середовища й 
інституційної інфраструктури, які стимулювали б 
найбільш життєздатні підприємства, інвестиційні 

процеси, створення і надання перспективних кон-
курентоспроможних послуг.

ВИСНОВКИ
Отже, туристичний комплекс держави доцільно 

трактувати як окремий сектор у системі національ-
ного господарства, в основі якого знаходиться галузь 
туризму, а також інші види економічної діяльності, що 
беруть участь у створенні та просуванні туристичного 
продукту. Фактично він являє собою функціонально-
галузеву систему, утворену такими підсистемами, як: 
інституційно-організаційною, функціонально-гос по-
дарською, територіально-господарською, супутньої 
інфраструктури та попиту на послуги.

Особливостями функціонування туристичного 
комплексу є: залежність від природно-кліматичних 
умов і природно-ресурсного потенціалу території; 
необхідність паритетного розвитку та модернізації 
транспортної, туристичної та готельно-ресторанної та 
інших інфраструктур; висока інвестиційна місткість та 
гарантування безпеки інвестицій в об’єкти готельно-
ресторанної сфери; висока потреба у страхуванні ри-
зиків споживачів послуг; сезонність попиту на турис-
тичні продукти. Відповідно до цих особливостей має 
формуватися державна політика забезпечення еконо-
мічної безпеки туристичного комплексу держави.     
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таблиця 2

Особливості державної політики забезпечення економічної безпеки розвитку туристичного комплексу

Особливості функціонування туристичного  
комплексу держави

Особливості державної політики забезпечення економічної  
безпеки розвитку туристичного комплексу

Залежність від природно кліматичних умов  
та природно-ресурсного потенціалу території, 
наявності пам’яток архітектури і культурної 
спадщини

– Дотримання параметрів економічної безпеки; провадження  
сучасних стандартів безпеки у виробничих сферах реального  
сектора економіки;  
– контроль захисту від забруднення земель та навколишнього при-
родного середовища;  
– прогнозування ризиків техногенних катастроф;  
– активна державна політика зі збереження і відновлення пам’яток 
культури і архітектури

Необхідність паритетного розвитку та модерні-
зації транспортної, туристичної та готельно-
ресторанної та інших інфраструктур

– Створення сприятливого економіко-правового середовища 
реалізації інтеграційних і партнерських проектів суб’єктів комплексу;  
– формування вигідних і безпечних умов реалізації проектів ДПП з 
розвитку дорожньо-транспортної та іншої інфраструктури територій

Наявність сформованого іміджу держави  
як країни зі стабільною соціальною та політико-
економічною ситуацією

– Модернізація системи митної та внутрішньої безпеки;  
– впровадження та реалізація сучасних соціальний стандартів якості 
життя;  
– високий рівень протидії терористичним загрозам;  
– дотримання політичної стабільності

Висока інвестиційна місткість та гарантування  
безпеки інвестицій в об’єкти готельно-ресто-
ран ної сфери

– Покращення інвестиційної привабливості територій;  
– скорочення дозвільної погоджувальної систем;  
– удосконалення параметрів інвестиційної безпеки та державних 
гарантій в інвестиційних процесах

Висока потреба у страхуванні ризиків 
споживачів послуг

– Державна підтримка становлення і розвитку системи страхування 
фінансових, виробничо-технологічних, транспортних, валютно-
комерційних, форс-мажорних та інших ризиків;  
– формування економічно безпечного вітчизняного туристичного 
продукту

Сезонність попиту на туристичні продукти

– Активна державна політика зі структурно збалансованого і дивер-
сифікованого розвитку форм та видів туризму;  
– мінімізація ризиків функціонування та розвитку нетрадиційних  
і альтернативних видів туризму, приватного туристичного бізнесу  
на сільських, гірських, віддалених та інших державних територіях
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