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якщо не покінчити з думками та діями, які століттями будувалися на прийнятності та 

припустимості війн і збройних конфліктів. 
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Анотація. У даній статті розглядається проблема безпеки туристів під час 

подорожей. Особлива увага приділяється способам забезпечення безпеки, які 
розробляють суб'єкти туристичної діяльності, а також даються рекомендації з безпечної 
поведінки туристів. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема безопасности туристов 

во время путешествий. Особое внимание уделяется способам обеспечения 
безопасности, которые разрабатывают субъекты туристической деятельности, а также 
даются рекомендации по безопасному поведению туристов. 

Ключевые слова: путешествие, турист, безопасность, средства безопасности, 
травматизм. 
 

Annotation. In this article is considered the problem of safety of tourists during 
travels. Specific attention is paid to the ways of safety assurance (guarantee) which are 
developed by the subjects of tourist activity, as well as recommendations on a safe behavior 
of tourists are given. 
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На сьогоднішній день бурхливий розвиток масового міжнародного туризму, 

його поширення практично на всі райони земної кулі все гостріше ставить проблему 

забезпечення безпеки туристів. Вважається, що в останні роки загроза їхньому життю, 

здоров'ю та майну значно зросла. У той же час туристичні фірми, які більш за все 

зацікавлені в отриманні прибутку, не надають своїм клієнтам достатньої інформації, а 

також практично не проводять дослідні роботи з виявлення регіонів підвищеної 

небезпеки, в тому числі і районів з несприятливою кримінальною обстановкою. Як 

правило, у результаті такої ситуації, туристи стають жертвою кримінальних злочинів, 

внутрішньополітичних зіткнень, тероризму, а іноді потрапляють у райони 

великомасштабних бойових дій. Інформаційну порожнину намагаються якось 

заповнити державні установи (наприклад, міністерства закордонних справ). 
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Відправляючись у туристичну, екскурсійну поїздку, на відпочинок або 

оздоровлення, на маршрут вихідного дня або у всесвітню подорож, турист стикається з 

цілою низкою проблем, які при збігу обставин можуть призвести до негативних 

наслідків для його здоров'я та майна, погано вплинути на настрій та враження від 

поїздки [3]. Перебуваючи в незнайомому середовищі, яке відрізняється від місця 

постійного проживання, турист, активно відпочиваючи, постійно знаходиться під 

впливом великого кола ризикових обставин. Він не знає досконало мови, звичаїв, 

традицій, побуту тієї країни, де знаходиться, не має імунітету від хвороб, поширених у 

даній місцевості, не пристосований до проживання та інтенсивних навантажень у 

гірських районах, в пустелі або на воді. 

Закон України «Про туризм» у розділі VIII надає гарантії безпечного 

перебування туристів на території України і зобов'язує органи влади та суб'єктів 

туристичної діяльності розробити комплекс заходів з безпеки туристів. Наприклад, 

суб'єкти туристичної діяльності працюють над заходами щодо забезпечення безпеки 

туристів, а саме регулярно проводять інструктажі стосовно прав та обов'язків туристів, 

виконання ними митних і прикордонних правил, дій у разі екстремальних ситуацій чи 

завданої туристу шкоди, вимог законодавства країни перебування, оформлення 

медичного страхування, профілактики травматизму невиробничого характеру тощо [1]. 

Сьогодні найбільш поширеним нещасним випадком серед туристів вважається 

травматизм. Ризик отримання травми може виникнути в різноманітних умовах, але 

найбільша вірогідність події виникає при переміщенні предметів і безпосередньо 

туристів зі складним рельєфом місцевості, при зсувах, сходженні лавин та інших 

атмосферних і природних явищ. Дуже важливими у запобіганні травматизму є справне 

туристичне та спортивне спорядження, одяг, взуття тощо. 

Для того, щоб запобігти травматизму використовуються захисні облаштування, 

огородження туристичних стежок і маршрутів, захисне обладнання канатних доріг, 

гірськолижних трас, підйомників, індивідуальні страхові мотузки, шлеми тощо. 

Один з небезпечних етапів подорожі - етап подорожування. Оскільки 

транспортні засоби є джерелами підвищеної небезпеки, питання безпеки туристів 

повинні бути центральними у всіх варіантах перевезень, тому необхідно  

дотримуватися встановлених в нормативних документах вимог щодо транспортування 

у подорожах [3]. 

У сьогоднішніх умовах, безпека туриста насамперед залежить від держаної 

політики, від заходів, прийнятих фірмами - туроператорами та тур агентами, а також 
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від дій самого туриста. Останнє є найважливішим. Безпека туризму та зменшення 

ризиків при подорожі стосуються широкого кола проблем, у тому числі перевірки 

безпеки туристських закладів та наявності у них ліцензій та сертифікатів, організації 

роботи ліній зв'язку термінової допомоги, охорони навколишнього середовища та інші 

[2]. 

Міжнародні конференції Всесвітньої туристської організації (ВТО) 

неодноразово відзначали, що до туризму і подорожей людину треба готувати. Перш 

ніж відправлятися у подорож, неважливо чи літаком, чи автомобілем, слід бути дуже 

уважними та впровадити усі необхідні заходи щодо виявлення, попередження, а також 

усунення небезпечних ситуацій, які можуть раптово трапитися. У подорожі необхідно 

неухильно дотримуватися і поважати не тільки місцеві закони, але також і народні 

звичаї і традиції. 
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Аннотація. У сучасному динамічному світі людина, реалізовуючи свої інтереси 
і можливості, нерідко наражається на ризики, загрози та небезпеки природного, 
техногенного і соціального характеру. Немало їх продукує і провокує вона сама. Тому 
вміння бачити всі аспекти середовища життєдіяльності, запобігати агресивному впливу 
зовнішніх факторів, деструктивним наслідкам своєї поведінки в екологічних системах і 
соціальних середовищах – важлива умова благополуччя і здоров’я соціуму. 
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Аннотация. В современном динамичном мире человек, реализуя свои интересы 

и возможности, нередко подвергается риску, угрозы и опасности природного, 
техногенного и социального характера. Немало их продуцирует и провоцирует он сам. 
Поэтому умение видеть все аспекты среды жизнедеятельности, предотвращать 
агрессивному воздействию внешних факторов, деструктивным последствиям своего 
поведения в экологических системах и социальных средах - важное условие 
благополучия и здоровья социума.  

Ключевые слова: человек, общество, безопасность, риск, угроза. 
 
Abstract. In today's dynamic world of people, realizing their interests and capabilities, 

often exposed to risks and threats of natural, technological and social issues. A lot of their 


