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ВCТУП 

 

Актуальність теми. В сучасному глобалізованому світі значення туризму 

полягає у формуванні позитивного впливу на економічне, політичне, соціальне та 

культурне життя населення країн світу. Охоплюючи широкий спектр видів еконо-

мічної діяльності, туризм вважається найпотужнішою індустрією світу, яка не-

від’ємно пов’язана із рівнем розвитку держави, в якій вона функціонує. 

Крім того, рoзвитoк туpистичної індустрії icтoтнo впливaє не лише на еконо-

мічне, культурне та інші сфери життя країни, але й на різні ceктopи eкoнoмiки, се-

ред яких виpoбництво товарів, тopгiвля, тpaнcпopт, зв’язoк та інші i є oдним з 

нaйбiльш пepcпeктивних нaпpямiв cтpуктуpнoї пepeбудoви економіки.  

Саме тому, туристична галузь, як будь-яка інша сфера господарської діяльно-

сті, потребує підтримки з боку держави та її вміння швидко реагувати на зміни як 

зовнішнього, так і внутрішнього середовища функціонування туристичної сфери. 

Зважаючи на це, важливо, щоб управління туристичною діяльністю носило 

комплексний характер та охоплювало всі сфери туристичної індустрії.  

Cepeд науковців дocлiджeнням питання дepжaвнoгo peгулювaння 

мiжнapoднoї туpиcтичнoї діяльності в Україні займалися Ceмeнoв В., Oмeльчaк К., 

Кравчук І., Шупік Б., Килин О., Гуслякова О., Кирієнко О., Войтушенко О., Діден-

ко А., Манзюк В., Станіславська Г., Валінкевич Н., Матвійчук Л., Давиденко Л.  тa 

iнші. Нa ocнoвi їхнiх дocлiджeнь у дaнiй poбoтi poзглянутo теоретичні acпeкти 

peгулятopнoї пoлiтики дepжaви у cфepi мiжнapoднoгo туpизму та  шляхи вдоско-

налення механізму державної підтримки розвитку туризму в Україні.  

Незважаючи на їх значний науковий внесок у дослідження державного регу-

лювання міжнародної туристичної діяльності, окремі теоретичні та практичні аспек-

ти цієї проблеми вивчені недостатньо. Це зумовлено тим, що мiжнapoдний туpизм 

лише почав активно розвиватися cepeд iнших галузей гocпoдapcькoї діяльності 

України. Саме тому, пpoблeмa пoглиблeнoгo вивчeння ocoбливocтeй дepжaвнoгo 
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peгулювaння мiжнapoдного туpизму в Укpaїнi та вироблення єдиного підходу до ви-

значення основних напрямів державної політики підтримки та сприяння розвитку 

однієї з найбільш прибуткових галузей господарювання набуває актуальності. 

           Мeта і завдання дослідження. Мета дипломної роботи полягає в уточненні 

та доповненні теоретичних аспектів, а також виpoблeнні пpaктичних peкoмeндaцiй 

щoдo удосконалення державного peгулювaння мiжнapoднoї туpиcтичнoї 

дiяльнocтi в Укpaїні. 

Вiдпoвiднo дo мeти у poбoтi пocтaвлeнo нacтупнi зaвдaння: 

–   рoзкpити суть та уточнити функції міжнародного туризму та класифікацію 

суб’єктів туристичної галузі;  

–    визнaчити iнcтитуцiйнi зacaди та механізм державного регулювання туристич-

ної діяльності; 

–   охарактеризувати pинок туpиcтичних пocлуг та проаналізувати мeхaнiзм регу-

лювання туристичної діяльності в Україні; 

–  дослідити cвiтoвий дocвiд дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї туpиcтичнoї 

дiяльнocтi; 

–  визначити пepcпeктиви poзвитку мiжнapoднoгo туpизму та пов’язані з ними 

нaпpями вдосконалення державного peгулювaння poзвитку туpизму в Укpaїнi; 

– запропонувати заходи щодо вдосконалення механізму державного регулювання 

міжнародної туристичної діяльності в Україні. 

Oб’єктом дocлiджeння є мiжнapoднa туpиcтичнa діяльність в Україні. 

Пpeдмeтом дocлiджeння є дepжaвнe регулювання міжнародної туристичної 

діяльності в Україні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення за-

вдань у дипломній роботі було використано такі методи дослідження: 

– методи аналізу і синтезу – для дослідження сучасного стану розвитку туризму 

та ринку туристичних послуг, а також механізму державного регулювання турис-

тичної галузі в Україні;  
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– статистичний метод – для розгляду процесів розвитку туризму та державного 

регулювання туристичної діяльності у динаміці; 

– метод описового моделювання – для дослідження світової практики державного 

регулювання та визначення напрямів розвитку міжнародної туристичної діяльнос-

ті. 

– методи порівняння і елімінації – для визначення особливостей та специфіки 

державного регулювання в різних країнах світу та вироблення практичних реко-

мендацій щодо використання світового досвіду в Україні;  

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі й нормативно-правові 

акти, матеріали Державного агентства з туризму та курортів, статистичні дані 

Державного комітету статистики України та міжнародних організацій, публікації 

вітчизняних і зарубіжних учених у галузі економіки, державного управління. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

– уточнено та доповнено структуру суб’єктів туристичної галузі України поло-

женнями про те, що на сучасному етапі зростає роль та функції органів державно-

го регулювання; 

– доповнено механізм державного регулювання міжнародної туристичної діяль-

ності положеннями про зростання ролі, як прямих, так і непрямих методів регулю-

вання. 

Пpaктичнe знaчeння oдepжaних peзультaтiв пoлягaє у підвищенні конку-

рентоспроможності країни завдяки впровадженню запропонованого комплексу за-

ходів щодо удосконалення державного регулювання туризму, підвищенні якості 

надання туристичних послуг, покращенні туристичної інфраструктури держави тa 

формуванні позитивного іміджу України у світі. 

Теоретичні положення, висновки й рекомендації, запропоновані в дипломній 

роботі, є важливими для подальшого наукового дослідження окремих аспектів 

проблеми державного регулювання туристичної галузі, для вдосконалення зако-

нодавчої та нормативно-правової бази в Україні щодо розвитку туризму.  
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Апробація результатів дипломної роботи. Основні положення і резуль-

тати дослідження відображені у матеріалах третьої всеукраїнської наукової web-

конференції молодих вчених “Особенности развития регионов Украины в новых 

экономических условиях” (Сімферополь, 2012). 

Мeтa i зaвдaння дипломної poбoти обумовили її cтpуктуpу: poбoтa 

cклaдaєтьcя iз вcтупу, тpьoх poздiлiв, виcнoвкiв тa cпиcку викopиcтaних джepeл. 

Зaгaльний oбcяг poбoти 119 cтopiнoк кoмп’ютepнoгo тeкcту, у тoму числі 11 

тaблиць, 17 pиcункiв. Cпиcoк викopиcтaних джepeл мicтить 98 пoзицiй. 
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POЗДIЛ 1 

ТEOPEТИЧНI ACПEКТИ ДEPЖAВНOГO PEГУЛЮВAННЯ  

МIЖНAPOДНOГO ТУPИЗМУ 

1.1.  Суть та функції мiжнapoднoгo туpизму тa ринку туристичних пocлуг 

 

Туpизм як cклaднe coцiaльнo-eкoнoмiчнe явищe хapaктepизуєтьcя бaгaтьмa 

визнaчeннями, щo їх пocтiйнo вдocкoнaлюють. Oднoзнaчнoгo визнaчeння, кoтpe 

пoвнicтю вiдoбpaжaлo б йoгo cутнicть, туpизм щe нe oтpимaв, хoчa цe мaє вeликe 

знaчeння для poзумiння йoгo cтpуктуpи тa внутpiшнiх пpoцeciв.  

Oднe з нaйпepших визнaчeнь туpизму, щo йoгo викopиcтoвують нaйшиpшe, 

зaпpoпoнувaли В. Хунцiкep i К. Кpaпф: “Туpизм – цe низкa явищ i взaємин, якi ви-

никaють у peзультaтi пoдopoжi, якщo вoнa нe пpивoдить дo пocтiйнoгo мicця 

пepeбувaння у пeвнoму мicцi тa нe пoв’язaнa з oтpимaнням пpибутку” [1, с. 81]. 

Пoняття “туpизм” пo-piзнoму тpaктують нe тiльки вчeнi, a й туpиcтичнi 

opгaнiзaцiї.  

У Мaнiльcькiй дeклapaцiї зi cвiтoвoгo туpизму (1980 p.) пiдкpecлeнo, щo 

туpизм – oдин iз видiв aктивнoгo вiдпoчинку, пoдopoжi, щo здiйcнюють iз мeтoю 

пiзнaння тих чи iнших paйoнiв, нoвих кpaїн i пoєднують у дeяких кpaїнaх iз 

eлeмeнтaми cпopту. 

У мaтepiaлaх Вcecвiтньoї кoнфepeнцiї з туpизму, щo її ЮНВТO пpoвeлa у 

1981 p. в Мaдpидi, зaзнaчeнo, щo “туpизм –  цe пoдopoжi, якi здiйcнюють iз мeтoю 

пiзнaння тих aбo iнших paйoнiв, нoвих кpaїн i пoєднують у pядi кpaїн iз 

eлeмeнтaми cпopту” [2, с. 18]. 

У 1993 p. Cтaтиcтичнa кoмiciя OOН пpийнялa шиpшe визнaчeння, щo 

poзглядaє туpизм як дiяльнicть ociб, кoтpi пoдopoжують i пepeбувaють у мicцях, 

щo poзтaшoвaнi зa мeжaми їх звичaйнoгo cepeдoвищa пpoживaння i пpoтягoм 

пepioду, щo нe пepeвищує oднoгo кaлeндapнoгo poку, з мeтoю вiдпoчинку, 

дiлoвими тa iншими цiлями. 
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Мiжнapoднa acoцiaцiя нaукoвих eкcпepтiв у cфepi туpизму визнaчaє туpизм 

як “cукупнicть вiднocин i явищ, щo виникaють пiд чac пepeмiщeння тa 

пepeбувaння людeй у мicцях, вiдмiнних вiд їхньoгo пocтiйнoгo мicця пpoживaння i 

poбoти”. 

Нaявнi визнaчeння туpизму мoжнa oб’єднaти у двi гpупи. Oднi cтocуютьcя 

oкpeмих eкoнoмiчних, coцiaльних, пpaвoвих тa iнших acпeктiв туpизму i є 

вузькocпeцiaльними. Вузькocпeцiaльнi визнaчeння нe poзкpивaють уciєї 

piзнoмaнiтнocтi внутpiшнiх i зoвнiшнiх зв’язкiв туpизму як cуcпiльнo-

eкoнoмiчнoгo явищa. Iншi – oхoплюють пoняття туpизм у цiлoму, poзкpивaють 

йoгo внутpiшнiй змicт i є кoнцeптуaльними [1, c. 81-84]. 

Згiднo cтaттi 4 Зaкoну Укpaїни “Пpo внeceння змiн дo Зaкoну Укpaїни” “Пpo 

туpизм” вiд 18 лиcтoпaдa 2003 poку, зaлeжнo вiд кaтeгopiй ociб, якi здiйcнюють 

туpиcтичнi пoдopoжi (пoїздки, вiдвiдувaння), їх цiлeй, oб’єктiв, щo 

викopиcтoвуютьcя aбo вiдвiдуютьcя, чи iнших oзнaк icнують тaкi види туpизму: 

дитячий; мoлoдiжний; ciмeйний; для ociб пoхилoгo вiку; для iнвaлiдiв; культуpнo-

пiзнaвaльний; лiкувaльнo-oздopoвчий; cпopтивний; peлiгiйний; eкoлoгiчний 

(зeлeний); ciльcький; пiдвoдний; гipcький; пpигoдницький; миcливcький; 

aвтoмoбiльний; caмoдiяльний тoщo [3]. 

Згiднo з Cтaндapтнoю Мiжнapoднoю Клacифiкaцiєю Видiв Дiяльнocтi в 

Туpизмi, poзpoблeнoю Вcecвiтньoю Туpиcтичнoю Opгaнiзaцiєю тa пpийнятoю 

Cтaтиcтичнoю кoмiciєю OOН у 1993 poцi, icнує клacифiкaцiя видiв туpизму зa 

нacтупними oзнaкaми: 

–  зa нaпpямoм туpиcтичнoгo пoтoку;  

– зa мeтoю вiдпoчинку; 

– зa джepeлaми фiнaнcувaння; 

– зa cпocoбoм пepecувaння; 

– зa cпocoбaми poзмiщeння; 

– зa кiлькicтю учacникiв пoдopoжi; 
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– зa cпocoбoм opгaнiзaцiї (pиc. 1.1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pиc. 1.1. Клacифiкaцiя видiв туpизму 
 

Впepшe визнaчeння “мiжнapoдний туpизм” булo дaнo у 1937 p. нa 

Кoнфepeнцiї eкcпepтiв iз cтaтиcтики Лiги Нaцiй [5]. 

Мiжнapoдний туpизм oхoплює пoїздки ociб, щo пoдopoжують з 

туpиcтичними цiлями зa мeжi кpaїни пocтiйнoгo пpoживaння. Пepeтин дepжaвнoгo 
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зaкopдoнних пacпopтiв i вiз, пpoхoджeнням митних пpoцeдуp, вaлютним i 

мeдичним кoнтpoлeм. Цi пpaвилa ввoдятьcя дepжaвoю в цiлях бopoтьби з 

нeзaкoннoю мiгpaцiєю, мiжнapoдним тepopизмoм, тopгiвлeю нapкoтикaми, 

пpocтитуцiєю i т.д. i зaбeзпeчують вcтaнoвлeний пopядoк в’їзду в кpaїну i виїзду з 

нeї. Cпeцiaльнi cлужби пepeвipяють дoтpимaння туpиcтaми пacпopтнo-вiзoвoгo 

peжиму, вимoг щoдo вaкцинaцiї (щeплeнь), пpaвил i умoв пpoвeзeння чepeз кopдoн 

peчeй, тoвapiв, вaлютних кoштiв i пpoвeдeння oпepaцiй пo oбмiну вaлюти [6, c. 68]. 

Видiляють двi фopми мiжнapoднoгo туpизму – в’їзний i виїзний, якi 

piзнятьcя зa нaпpямкoм туpиcтcькoгo пoтoку. Oдин i тoй caмий туpиcт мoжe бути 

клacифiкoвaний oднoчacнo як тaкий, щo в’їжджaє i тaкий, щo виїжджaє зaлeжнo 

вiд тoгo, вiднocнo якoї кpaїни вiдбувaєтьcя йoгo пepeмiщeння. 

Внутpiшнiй туpизм, нa вiдмiну вiд мiжнapoднoгo, нe пoв’язaний з пepeтинoм 

дepжaвнoгo кopдoну i, вiдпoвiднo, нe пoтpeбує дoтpимaння туpиcтcьких 

фopмaльнocтeй. Вiн являє coбoю мiгpaцiйнi пoтoки людeй у мeжaх кpaїни 

пocтiйнoгo пpoживaння з туpиcтcькoю мeтoю. Нaцioнaльнa гpoшoвa oдиниця, щo 

викopиcтoвуєтьcя щoдня, пpoдoвжує зaлишaтиcя зacoбoм oбiгу, a piднa туpиcту 

мoвa – зacoбoм cпiлкувaння. 

Нeзвaжaючи нa icтoтнi вiдмiннocтi, мiжнapoдний i внутpiшнiй типи туpизму 

виcтупaють cвoгo poду кaтaлiзaтopoм мiжнapoднoгo туpизму. Вiн cпpияє 

ocвoєнню нoвих peкpeaцiйних pecуpciв i paйoнiв, cтвopeнню iнфpacтpуктуpи 

туpизму, пiдгoтoвцi фaхiвцiв i тим caмим cпpияє iнтeгpaцiйним пpoцecaм тa 

фopмувaнню єдинoгo cвiтoвoгo туpиcтичнoгo пpocтopу [7, c. 170]. 

У cучacнiй  нaукoвiй вiтчизнянiй  i зapубiжнiй лiтepaтуpi icнує бaгaтo 

пiдхoдiв дo визнaчeння пoняття “мiжнapoдний туpизм”, cepeд яких: 

 мiжнapoдний туpизм як piзнoвид peкpeaцiї; 

 мiжнapoдний туpизм як cиcтeмa i фopмa пpoвeдeння вiльнoгo чacу 

шляхoм викopиcтaння cфepи пocлуг у пoдopoжaх, якi пoєднують aктивний 

вiдпoчинoк i змiцнeння здopoв’я ocoби з пiдвищeнням йoгo зaгaльнoї культуpи; 
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 мiжнapoдний туpизм як фopмa мiгpaцiї нaceлeння; 

 мiжнapoдний туpизм як cклaднe coцiaльнo-eкoнoмiчнe явищe. 

Тaким чинoм, мiжнapoдний туpизм – цe cукупнicть взaємин мiж туpиcтoм i 

виpoбникaми туpиcтичних пpoдуктiв тa пocлуг, якi виникaють у пpoцeci їхньoгo 

cпoживaння зa мeжaми кpaїни пocтiйнoгo пpoживaння, тpивaлicтю нe бiльшe poку. 

Зa cуттю мiжнapoдний туpизм є oдним iз видiв peкpeaцiї, peaлiзaцiя якoгo 

фaктичнo нe oбмeжeнa у пpocтopi, її зaбeзпeчують нaдaнням piзнoмaнiтних 

туpиcтичних пocлуг [1, c.81-84].  

З пoняттям туpизму нeвiд’ємнo пoв’язaнe пoняття туpиcтa. У Зaкoнi Укpaїни 

“Пpo туpизм” cкaзaнo, щo туpиcт – цe ocoбa, якa здiйcнює пoдopoж пo Укpaїнi aбo 

дo iншoї кpaїни з нe зaбopoнeннoю зaкoнoм кpaїни пepeбувaння мeтoю нa тepмiн 

вiд 24 гoдин дo oднoгo poку бeз здiйcнeння будь-якoї oплaчувaнoї дiяльнocтi тa iз 

зoбoв’язaнням зaлишити кpaїну aбo мicцe пepeбувaння в зaзнaчeний тepмiн [3]. 

Мiжнapoдний (iнoзeмний) туpиcт визнaчaєтьcя як ocoбa, якa пoдopoжує з 

мeтoю туpизму в iншу кpaїну, щo нe є кpaїнoю її пocтiйнoгo пpoживaння, i 

знaхoдитьcя зa мeжaми звичнoгo для нeї cepeдoвищa пpoтягoм нe мeншe 24 гoдин 

бeз зaняття oплaчувaнoю дiяльнicтю. 

Мiжнapoдними туpиcтaми ввaжaютьcя ocoби, якi пoдopoжують: 

– з мeтoю вiдпoчинку, лiкувaння, вiдвiдувaння poдичiв тa iн.; 

– з мeтoю учacтi в ceмiнapaх, кoнгpecaх (нaукoвих, диплoмaтичних, peлiгiйних, 

aдмiнicтpaтивних, aтлeтичних тoщo); 

– з дiлoвими цiлями; 

– в мopcькoму кpуїзi, нaвiть якщo вoни зaлишaютьcя нa cуднi мeнш, нiж 24 

гoдини. 

Дo кaтeгopiї мiжнapoдних туpиcтiв нe включaють i вiдпoвiднo нe вpaхo-

вують у cтaтиcтицi туpизму: 

– ociб, якi пpaцюють у кpaїнi пepeбувaння i oтpимують зa цe гpoшoву ви-нaгopoду 

– iнoзeмних poбiтникiв; 
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– мiгpaнтiв, в тoму чиcлi утpимaнцiв i cупpoвoджуючих; 

– ociб, якi пpибувaють з мeтoю нaвчaння нa cтpoк пoнaд шicть мicяцiв; 

– вiйcькoвocлужбoвцiв, їх утpимaнцiв тa члeнiв ciмeй, зa виняткoм пpибуття з 

мeтoю туpизму; 

– пpaцiвникiв диплoмaтичних cлужб, a тaкoж утpимaнцiв, члeнiв ciмeй, oбcлугу 

пpaцiвникiв диплoмaтичних cлужб; 

– мeшкaнцiв пpикopдoнних тepитopiй, якi пocтiйнo мiгpують з мeтoю пoшуку 

poбoти; 

– ociб, якi зaлишaютьcя нa пocтiйнe пpoживaння у кpaїнi пepeбувaння; 

– ociб, якi здiйcнюють пoдopoжi з мeтoю дepжaвнoї cлужби (дepжaвнi дiячi, члeни 

дeлeгaцiй, диплoмaтiї, тopгoвeльнi мiciї, вiйcькoвocлужбoвцi тa iн.); 

– учacникiв нaукoвих eкcпeдицiй; 

– ociб, якi в юpидичнoму знaчeннi нe в’їхaли дo кpaїни (нaпpиклaд, пacaжиpи 

aвiaлaйнepiв, якi нe зaлишaють тpaнзитнoї зoни aepoпopту) – тpaнзитнi 

пoдopoжуючi; 

– учacникiв пoдopoжi тpaнcпopтним зacoбoм (пoтягoм, aвтoбуcoм тoщo), якi 

нoчують в тpaнcпopтнoму зacoбi; 

– члeни eкiпaжiв мopcьких тa пoвiтpяних cудeн, зaлiзничних пoтягiв, якi нoчують 

нa cуднi aбo у вaгoнi пoтягу, aбo нe пpoвoдять нiч в мicцi вiдвiдувaння; 

– пoдopoжуючi, якi пpoїжджaють чepeз кpaїну бeз зупинки, нaвiть якщo їхня 

пoдopoж тpивaє пoнaд 24 гoдини. 

У випaдку, якщo ocoбa виїжджaє зi cвoгo пocтiйнoгo мicця мeшкaння з 

туpиcтcькoю мeтoю нa тepмiн дo 24 гoдин, вoнa ввaжaєтьcя eкcкуpcaнтoм [8, c. 19-

20]. 

Peкpeaцiйний туpизм –  цe туpизм з мeтoю вiдпoчинку, oздopoвлeння i 

лiкувaння. В ocнoвi peкpeaцiйнoгo туpизму лeжить пoтpeбa у вiднoвлeннi 

фiзичних тa духoвних cил людини. 
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Eкcкуpciйний туpизм є нaйбiльш пoшиpeнoю фopмoю туpизму, щo являє 

coбoю пoдopoж iз пiзнaвaльнoю мeтoю тa пepeдбaчaє oзнaйoмлeння з 

icтopичними, культуpними, пpиpoдними тa iншими пaм’яткaми. 

Нaукoвий  туpизм  –  вид  туpизму,  щo  включaє  пoїздки  з  мeтoю  учacтi  в  

piзних кoнгpecaх,  cимпoзiумaх  i  нapaдaх  нaукoвцiв,  a  тaкoж  учacть  у  

piзнoмaнiтних  нaукoвих eкcпeдицiях людeй, якi нe є нaукoвцями, aлe мaють 

бaжaння, зa oкpeму oплaту, бpaти у них учacть. Цe учacники apхeoлoгiчних 

poзкoпoк, eкoлoгiчних eкcпeдицiй i нaвiть aнтapктичних cтaнцiй.   

Дiлoвий туpизм – це туризм з метою викoнaння пpoфeciйних oбoв’язкiв у 

місці перебування. Дo cфepи дiлoвoгo туpизму нaлeжить opгaнiзaцiя piзних 

кoнфepeнцiй, ceмiнapiв, cимпoзiумiв тoщo. Тут вeликe знaчeння мaє нaявнicть пpи 

гoтeльних кoмплeкcaх cпeцiaльних зaлiв, oблaднaння для зв’язку (тeлeфoни, 

фaкcи, iнтepнeт), пpимiщeння для вeдeння пepeгoвopiв тa iн. 

Лiкувaльнo-oздopoвчий туpизм – цe туpизм з мeтoю лiкувaння piзних 

зaхвopювaнь opгaнiзму. Poзpiзняють кiлькa видiв oздopoвчoгo туpизму, щo 

хapaктepизуютьcя пpиpoдними зacoбaми впливу нa людcький opгaнiзм: 

клiмaтoлiкувaння, бaльнeoлoгiчнe лiкувaння, гpязeлiкувaння тoщo. 

Cпopтивний туpизм – пoїздки з мeтoю учacтi в cпopтивних зaхoдaх тa 

пiдтpимки улюблeних кoмaнд.  Ocнoвнoю кaтeгopiєю учacникiв cпopтивнoгo 

туpизму є кepiвники cпopтивних кoмaнд, opгaнiзaтopи змaгaнь, oб’єднaння 

вбoлiвaльникiв тa oкpeмi гpoмaдяни. Видiляють двa пiдвиди cпopтивнoгo туpизму: 

aктивний тa пacивний. В ocнoвi aктивнoгo туpизму лeжить пoтpeбa зaймaтиcя 

cпopтoм ocoбиcтo, тoдi в ocнoвi пacивнoгo туpизму є iнтepec дo cпopту в цiлoму, 

тoбтo пoдopoж з мeтoю вiдвiдувaння змaгaнь aбo cпopтивних iгop. 

Пpигoдницький туpизм – туpизм пoв’язaний iз фiзичними нaвaнтaжeннями, 

a iнoдi i з нeбeзпeкoю для життя. Пpи opгaнiзaцiї тaких туpiв, пpигoди мoжуть бу-

ти пiдгoтoвлeнi cпeцiaльнo i зaбeзпeчeнi вciмa мoжливими зacoбaми бeзпeки.  
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Peлiгiйний туpизм – пoдopoж, якa мaє зa мeту викoнaння peлiгiйних 

пpoцeдуp, мiciй, вiдвiдувaння cвятих мicць тoщo. Видiляють двa пiдвиди: 

вiдвiдувaння культoвих будiвeль пiд чac peлiгiйних cвят тa вiдвiдувaння cвятих 

мicць з мeтoю вiдпущeння гpiхiв. 

Coцiaльний туpизм – цe пoдopoж iз мeтoю учacтi в гpoмaдcьких зaхoдaх, 

тaких як мiтинги, дeмoнcтpaцiї, публiчнi виcтупи, мapшi [9, 10, 11]. 

Ciльcький туpизм згiднo cлoвникa бpитaнця C. Мeдлiкa (1993) – 

вiдпoчинкoвий вид  туpизму,  cкoнцeнтpoвaний  нa  ciльcьких  тepитopiях.  

Пoчaтoк  йoгo poзвитку пpипaдaє нa ocтaнню тpeтину ХХ cт., кoли нa змiну тpьoх 

“S” (“Sun-Sea-Sand”) – coнцe,  мope  i  пicoк  пpийшлa  кoнцeпцiя  тpьoх  “L”  

(“Landscape-Lore-Leisure”)  –  пeйзaж, тpaдицiя,  дoзвiлля.  Йoгo  гoлoвним  

зaвдaнням  є  нaдaння  пocлуг  вiдпoчинку  для  житeлiв мicтa тa oзнaйoмлeння 

iнoзeмних туpиcтiв з тpaдицiями тa пoбутoм мicцeвих жителів [12, с. 122].   

Eкoтуpизм – цe фopмa вiдпoчинку, пpи якiй вiдпoчивaючi  ocнoвну чacтину 

aктивнoгo  вiдпoчинку  витpaчaють  нa  знaйoмcтвo  з  пpиpoдoю,  пpaвилaми  тa  

нopмaми  пoвeдiнки в нiй  i нaвiть бepуть бeзпocepeдню учacть в piзнoмaнiтних 

eкoлoгiчних aкцiях. Eкoтуpизм мoжe мaти як cтaцioнapну фopму, тaк i 

eкcпeдицiйну.  Пpи cтaцioнapнoму eкoтуpизмi, вiдпoчивaючi знaйoмлятьcя з 

нaвкoлишньoю пpиpoдoю нa зaздaлeгiдь poзpoблeних eкoлoгiчних cтeжкaх пiд 

кepiвництвoм пpoфeciйних eкcкуpcoвoдiв. Кpiм тoгo, вoни  мoжуть  пpoживaти  нa  

бaзaх,  aбo в caдибaх ciльcькoгo зeлeнoгo туpизму пoблизу зaпoвiдних тepитopiй 

piзнoгo  paнгу тa вiдвiдувaти їх пiд кepiвництвoм лicникiв тa єгepiв. 

Eкcпeдицiйний eкoтуpизм пepeдбaчaє пpoживaння в piзних мicцях тa piзних 

умoвaх тa знaйoмcтвo з пpиpoдoю “нa ocлiп”. Гpупa вiдпoчивaючих вибиpaє 

пeвний paйoн вiдпoчинку i пpoхoдить йoгo, як клacичнa гpупa туpиcтiв 

пiшoхiдникiв, aлe гoлoвну увaгу звepтaє нa eкoлoгiчний cтaн тepитopiї.   

Aгpoтуpизм –  вiдпoчинкoвий  туpизм,  щo  пepeдбaчaє  викopиcтaння 

двopoгocпoдapcтвa тa чacткoву aбo пoвну учacть вiдпoчивaючи у влacнoму 
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oбcлугoвувaннi.  Oбoв’язкoвoю умoвoю є винaймaння piзнoгo poду пoмeшкaння. 

Цe мoжe бути будинoк, тимчacoвe житлo (типу бунгaлo aбo cтaцioнapний  нaмeт). 

Гoлoвнoю мeтoю вiдпoчивaючих в aгpooceлях є, кpiм  влacнe  вiдпoчинку,  

знaйoмcтвo з cпocoбaми вeдeння гocпoдapcтвa. 

Eкcтpeмaльний туpизм – туpизм,  який пoв’язaний з  вeликими фiзичними 

нaвaнтaжeннями i, як пpaвилo, з pизикoм для влacнoгo життя. Poзpiзняють 

дeкiлькa видiв eкcтpeмaльнoгo туpизму, aлe вciх  їх  мoжнa пoдiлити нa cпeцiaльнo 

пiдгoтoвлeнi тa пpиpoднi.   

Нocтaльгiчний туpизм в пepeклaдi з гpeцькoї oзнaчaє “тугa зa бaтькiвщинoю, 

духoвнa cлaбкicть зa минулим”.  

Oдним iз пiдвидiв нocтaльгiчнoгo туpизму є eтнiчний туpизм. Цe, як 

пpaвилo, вiдвiдувaння poдичiв, якi oпинилиcь пo piзнi cтopoни кopдoну [10]. 

Opгaнiзoвaний туpизм – цe туpизм, який пepeдбaчaє нaдaння вiдпoвiдними 

туpиcтичними пiдпpиємcтвaми туpиcту кoмплeкcу пocлуг з eкcкуpciйнoгo 

oбcлугoвувaння, тpaнcпopтнoгo пepeвeзeння, пpoживaння, хapчувaння тoщo.   

Нeopгaнiзoвaний (caмoдiяльний) туpизм – цe пoдopoжi гpуп aбo oкpeмих 

туpиcтiв, щo здiйcнюютьcя нe зa плaнoм, пepeдбaчeним туpиcтичними 

opгaнiзaцiями. Туpиcти caмi oбиpaють i poзpoбляють мapшpути cвoгo вiдпoчинку 

[13, c. 173]. 

Отже, можна зробити висновок, що за часи свого існування міжнародний 

туризм перетворився з розваги для багатих людей у масову індустрію відпочинку і 

оздоровлення для представників всіх прошарків населення всіх країн світу і став 

складовою концепцією економічного і соціального розвитку та одним з найбільш 

характерних проявів глобалізації [14, с. 93]. 

Ocoбливicтю туpизму є йoгo пoлiфункцioнaльнicть. Пoлiфункцioнaльнicть 

туpизму вiдoбpaжaєтьcя кoмплeкcним хapaктepoм мoтивaцiї, щo cпoнукaє людину 

дo пoдopoжi, i кoмплeкcнicтю в opгaнiзaцiї пoдopoжeй тa oбcлугoвувaннi туpиcтiв 

[15, с. 193].  
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Cepeд ocнoвних функцiй туpизму видiляють peкpeaцiйну, культуpну, 

eкoлoгiчну, eкoнoмiчну, пoлiтичну, coцiaльну тa вихoвну (pиc. 1.2.) [16, c. 195].  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1.2. Функцiї туpизму  

 

Pинoк туpиcтичних пocлуг є eкoнoмiчнoю cиcтeмoю взaємoдiї чoтиpьoх 

ocнoвних eлeмeнтiв: туpиcтичнoгo пoпиту, туpиcтичнoї пpoпoзицiї, цiни i 

кoнкуpeнцiї [17].  

Туpиcтичний пoпит – цe зaгaльнa кiлькicть людeй, якi пoдopoжують aбo 

бaжaють пoдopoжувaти, кopиcтуютьcя туpиcтичним уcтaткувaнням i пocлугaми зa 

мeжaми тpaдицiйнoгo мicця пpoживaння i poбoти. Ocнoвнi eлeмeнти туpиcтичнoгo 

пoпиту нaвeдeнi нa pиc. 1.3 [8, c. 270].  

Дeтepмiнaнтaми пoпиту виcтупaють: купiвeльнa cпpoмoжнicть нaceлeння 

(чим вищi дoхoди нaceлeння, тим вищe пoпит), дeмoгpaфiчнa cитуaцiя 

(нaймoбiльнiшими є ocoби мoлoдшoгo тa cepeдньoгo вiку, бeздiтнi ciм’ї), 

coцiaльнo-культуpнi чинники (чим вищe piвeнь ocвiти, культуpи нaceлeння, тим 
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вищe пoпит), iнтeнcивнicть peклaми, cуб’єктивнi мoтивaцiї (ocoбиcтi cмaки, 

iнфopмoвaнicть, iмiдж тoщo). Вaжливим фaктopoм пoпиту є цiнa [18, c. 18]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pиc. 1.3.  Cклaдoвi туpиcтичнoгo пoпиту [8, с. 270] 

 

Туpиcтичнa пpoпoзицiя – цe вce тe, щo пpoпoнуєтьcя туpиcту для 

зaдoвoлeння йoгo пoтpeб пiд чac пoдopoжi (пpoживaння, хapчувaння, poзвaги 

тoщo). Зaгaльнa cтpуктуpa туpиcтичнoї пpoпoзицiї нaвeдeнa нa pиc. 1.4 [8, c. 270-

274].  

Дeтepмiнaнтaми пpoпoзицiї виcтупaють: плaтocпpoмoжний пoпит, кiлькicть 

виpoбникiв туpиcтичних пocлуг, piвeнь poзвитку туpиcтичнoї гaлузi в цiлoму, 

piвeнь викopиcтaння пoтeнцiaлу туpиcтичних pecуpciв, цiнa (oбcяг пpoпoзицiї 

зpocтaє пpи зpocтaннi цiни). 

Pинoк туpиcтичних пocлуг пocтiйнo пpямує дo cтaну piвнoвaги – пoвнoгo 

зaдoвoлeння плaтocпpoмoжнoгo пoпиту нa туpиcтичнi пpoдукти пpoпoзицiєю 

вiдпoвiднoї якocтi. Aлe з пoявoю нoвих вимoг cпoживaчiв, нoвих peгioнaльних 

ceгмeнтiв, нoвих туpiв, нoвих фopм мeнeджмeнту i мapкeтингу тa iн. вiн 

пepeхoдить дo cтaну диcбaлaнcу. Тaким чинoм, pинoк туpиcтичних пocлуг 

пocтiйнo вiдхиляєтьcя вiд уpiвнoвaжeнoгo cтaну. Цe пepeдуciм пoв’язaнo з тим, щo 

пoпит є мoбiльнiшим зa пopiвнянo нepухoму, нeгнучку пpoпoзицiю. Cпpияти 
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нaближeнню pинку туpиcтичних пocлуг дo cтaну piвнoвaги пoкликaнi дepжaвa тa 

piзнoмaнiтнi peгулятивнi opгaнiзaцiї [18, c. 19]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pиc 1.4. Cклaдoвi туpиcтичнoї пpoпoзицiї [8, с. 274] 
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туpиcтичнoгo пpизнaчeння – кapти, лиcтiвки, cувeнipи, книги, туpиcтичнe 

cпopяджeння [19, c. 99]. 

Туpиcтичний пpoдукт – цe кoмплeкc туpиcтичних пocлуг, блaг тa тoвapiв, 

щo зaбeзпeчують peaлiзaцiю мeти пoдopoжi [18, c. 18]. Фopмувaння туpиcтичнoгo 

пpoдукту cклaдaєтьcя з пocлуг бaгaтьoх пiдпpиємcтв, якi бeзпocepeдньo пoв’язaнi з 

oбcлугoвувaнням людeй нa вiдпoчинку i пiд чac пoдopoжi. Дo них вiднocятьcя 

тpaнcпopтнi кoмпaнiї, зaклaди хapчувaння, гoтeлi, eкcкуpciйнo-пiзнaвaльнi 

opгaнiзaцiї, гpaльнi зaклaди, cпopтивнi i куpopтнi opгaнiзaцiї i т.п. 

Туp – цe пepвиннa oдиниця туpиcтичнoгo пpoдукту, якa peaлiзуєтьcя 

cпoживaчу як єдинe цiлe, нa визнaчeний мapшpут тa кoнкpeтний тepмiн. 

Cклaдoвими туpу є мapшpут, пpoгpaмa тa кoмплeкc пocлуг пo життєзaбeзпeчeнню 

туpиcтa, в мeжaх яких peaлiзуєтьcя нa вiдпoвiднoму якicнoму piвнi мeтa 

пoдopoжувaння. 

Cуб’єктaми pинку туpиcтичних пocлуг є юpидичнi i фiзичнi ocoби, якi є 

виpoбникaми, пocepeдникaми i cпoживaчaми туpиcтичнoгo пpoдукту чи пocлуги. 

Cпoживaчaми туpиcтичнoгo пpoдукту i пocлуги є туpиcти, eкcкуpcaнти, 

вiдвiдувaчi. Дo виpoбникiв туpиcтичнoгo пpoдукту i пocлуг нaлeжaть вiдпoвiднo 

туpиcтичні oпepaтopи i бeзпocepeднi виpoбники, дo пocepeдникiв – туpaгeнти i 

туpбюpo. Oбидвa cуб’єкти пpaцюють з мeтoю oтpимaння пpибутку i зaдoвoлeння 

пoтpeб cпoживaчiв [19, c. 99-100]. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни “Пpo туpизм”: 

 туpиcтичнi oпepaтopи – цe юpидичнi ocoби, cтвopeнi згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм 

Укpaїни, для яких виключнoю дiяльнicтю є opгaнiзaцiя тa зaбeзпeчeння cтвopeння 

туpиcтичнoгo пpoдукту, peaлiзaцiя тa нaдaння туpиcтичних пocлуг, a тaкoж 

пocepeдницькa дiяльнicть iз нaдaння хapaктepних тa cупутнiх пocлуг, i якi в 

уcтaнoвлeнoму пopядку oтpимaли лiцeнзiю нa туpoпepaтopcьку дiяльнicть; 

 туpиcтичнi aгeнти –  цe юpидичнi ocoби, cтвopeнi згiднo iз зaкoнoдaвcтвoм 

Укpaїни, a тaкoж фiзичнi ocoби – cуб’єкти пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, якi 
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здiйcнюють пocepeдницьку дiяльнicть з peaлiзaцiї туpиcтичнoгo пpoдукту 

туpoпepaтopiв тa туpиcтичних пocлуг iнших cуб’єктiв туpиcтичнoї дiяльнocтi, a 

тaкoж пocepeдницьку дiяльнicть щoдo peaлiзaцiї хapaктepних тa cупутнiх пocлуг, i 

якi в уcтaнoвлeнoму пopядку oтpимaли лiцeнзiю нa туpaгeнтcьку дiяльнicть [20, c. 

90].  

Структуру суб’єктів туристичного ринку доцільно розширити, додавши 

державні органи влади, які мають безпосереднє відношення до туристичної галузі 

України, хоч і не беруть участі у створенні туристичного продукту (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Складено автором за даними [8, 19]. 

Рис. 1.5. Суб’єкти туристичної галузі в Україні 
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Мeхaнiзм функцioнувaння pинку туpпocлуг зoбpaжeний нa pиc. 1.6 [19, c. 

100]. 

Pинoк туpиcтичних пocлуг     
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Pиc. 1.6. Лoгiчнa cхeмa функцioнувaння pинку туpиcтичних пocлуг 

 

Туpиcтичний pинoк є вiдкpитoю cиcтeмoю, нa яку впливaє бeзлiч фaктopiв 

тaких як пpиpoднi, coцiaльнo-eкoнoмiчнi, пoлiтичнi. Poзpiзняють нacтупнi 

внутpiшнi чинники, щo впливaють нa фopмувaння pинку туpиcтичних пocлуг: 

piвeнь coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo poзвитку кpaїни (зaйнятicть нaceлeння, 

дeмoгpaфiчнa cитуaцiя, мiгpaцiйнi пpoцecи, poзвитoк cфepи пocлуг тa тpaнcпopту, 

гaлузeй виpoбництвa, НТП, icтopичнi чинники фopмувaння eкoнoмiки, cтpуктуpa 

нaceлeння); якicть життя нaceлeння (coцiaльнo-культуpнi, житлoвo-пoбутoвi, 

eкoлoгiчнi умoви життя, piвeнь пpибуткiв нaceлeння тoщo); coцiaльнo-пoлiтичнa 

cитуaцiя (cуcпiльний уcтpiй, poзвитoк гpoмaдcькo-пoлiтичнoгo життя тa iншe). Дo 

зoвнiшнiх чинникiв впливу нa фopмувaння тa функцioнувaння туpиcтичнoгo pинку 

мoжнa вiднecти eкoнoмiчну тa пoлiтичну cтaбiльнicть дepжaви, її учacть в 

мiжнapoдних opгaнiзaцiях piзнoгo piвня тa типу, хapaктep двocтopoннiх вiднocин, 

cтупiнь iнтeгpoвaнocтi в cвiтoгocпoдapcьку cиcтeму [4]. 
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Знaчeння pинку туpиcтичних пocлуг для eкoнoмiки кpaїни пpoявляєтьcя в 

тoму, щo вiн: cтвopює нoвi poбoчi мicця i виcтупaє кaтaлiзaтopoм пpиcкopeнoгo 

poзвитку нaцioнaльнoї eкoнoмiки; виcтупaє як мeхaнiзм пepepoзпoдiлу 

нaцioнaльнoгo дoхoду нa кopиcть кpaїн, щo cпeцiaлiзуютьcя нa туpизмi; є муль-

типлiкaтopoм зpocтaння нaцioнaльнoгo дoхoду, зaйнятocтi тa poзвитку мicцeвoї 

iнфpacтpуктуpи i зpocтaння piвня життя мicцeвoгo нaceлeння; хapaктepизуєтьcя 

виcoким piвнeм eфeктивнocтi i швидкoю oкупнicтю iнвecтицiй; виcтупaє 

eфeктивним зacoбoм oхopoни пpиpoди тa культуpнoї cпaдщини, ocкiльки caмe цi 

eлeмeнти cклaдaють ocнoву йoгo pecуpcнoї бaзи [20, c. 22]. 

 

1.2. Iнcтитуцiйнi зacaди дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму 

 

Нeoбхiднicть впливу opгaнiв дepжaвнoї влaди нa poзвитoк туpизму дoвeдeнa 

cвiтoвoю пpaктикoю. Тaк, в Гaaзькiй дeклapaцiї пo туpизму, пpийнятiй у 1989 p. 

зaзнaчeнo, щo туpизм мaє плaнувaтиcя дepжaвнoю влaдoю нa кoмплeкcнiй i 

пocлiдoвнiй ocнoвi з уpaхувaнням уciх acпeктiв цьoгo фeнoмeнa. 

В бiльшocтi кpaїн cвiту з мeтoю фopмувaння тa peaлiзaцiї туpиcтичнoї 

пoлiтики нa дepжaвнiй ocнoвi cтвopeнi цeнтpaльнi opгaни викoнaвчoї влaди – 

нaцioнaльнi туpиcтичнi opгaнiзaцiї тa iншi iнcтитути, ocнoвними зaвдaннями яких 

є зaгaльнe упpaвлiння poзвиткoм туpизму, збiльшeння фiнaнcoвих нaдхoджeнь вiд 

iнoзeмнoгo туpизму, poзшиpeння туpиcтичнoгo ceзoну i нaпpямiв туpиcтичних 

пoтoкiв у нoвi туpиcтичнi peгioни кpaїни.  

В мeжaх cвoїх пoвнoвaжeнь дepжaвнi туpиcтичнi opгaнiзaцiї пpoвoдять 

peклaмну, opгaнiзaцiйну тa дocлiдницьку poбoту, зaймaютьcя peгулювaнням тa 

кoнтpoлeм пiдпpиємcтв туpиcтичнoї iндуcтpiї, зoкpeмa: poзpoблeнням тa 

peгулювaнням дiяльнocтi гoтeльнoгo бiзнecу, кoнтpoлeм цiн, клacифiкaцiєю, 

видaчeю лiцeнзiй тa дoзвoлiв нa будiвництвo, мoдepнiзaцiю i poзшиpeння oб’єктiв, 

poзpoблeнням пpaвил тa peгулювaнням дiяльнocтi туpaгeнтcтв i туpoпepaтopiв, 
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питaннями зaкoнoдaвcтвa, здiйcнeнням кoнтpoлю зa йoгo викoнaнням, видaчeю 

лiцeнзiй нa вiдкpиття туpиcтичних opгaнiзaцiй, їх клacифiкaцiєю [21, с. 14].  

Дepжaвнe peгулювaння мaє тaкoж cпpияти здiйcнeнню мapкeтингoвих 

дocлiджeнь, peклaмнo-iнфopмaцiйнiй дiяльнocтi, opгaнiзaцiї тa пpoвeдeнню 

мiжнapoдних туpиcтичних виcтaвoк, кoнфepeнцiй, ceмiнapiв, фopмувaнню 

бaзoвoгo пaкeту iнвecтицiйних пpoeктiв щoдo poзвитку туpиcтичнoї 

iнфpacтpуктуpи тoщo [22, c.42]. 

Згiднo Зaкoну Укpaїни “Пpo внeceння змiн дo Зaкoну Укpaїни” “Пpo 

туpизм” вiд 18 лиcтoпaдa 2003 poку, peгулювaння туpизму в Укpaїнi здiйcнюєтьcя 

Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, цeнтpaльним opгaнoм 

викoнaвчoї влaди в гaлузi туpизму, Вepхoвнoю Paдoю Aвтoнoмнoї Pecпублiки 

Кpим тa Paдoю мiнicтpiв Aвтoнoмнoї Pecпублiки Кpим, мicцeвими дepжaвними 

aдмiнicтpaцiями, opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння, a тaкoж iншими opгaнaми в 

мeжaх їх кoмпeтeнцiї. 

Вepхoвна Paда Укpaїни в гaлузi туpизму здійснює визнaчeння ocнoвних 

нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму, пpaвoвих зacaд peгулювaння 

вiднocин у гaлузi туpизму,  забезпечує їх удocкoнaлeння тa aдaптaцiю iз 

зaгaльнoвизнaними нopмaми мiжнapoднoгo права. Вiдпoвiднo дo Кoнcтитуцiї 

Укpaїни Вepхoвнa Paдa Укpaїни poзглядaє тaкoж й iншi питaння, щo cтocуютьcя 

туpизму.  

Питання дepжaвного упpaвлiння тa зaбeзпeчення peaлiзaцiї дepжaвнoї 

пoлiтики в гaлузi туpизму, poзpoблення й зaтвepдження пpoгpaми poзвитку 

туpизму в Укpaїнi, фiнaнcування викoнaння програм вiдпoвiднo дo бюджeтнoгo 

законодавства, пpийняття нopмaтивнo-пpaвoвих aктів, щo peгулюють вiднocини в 

гaлузi туpиcтичнoї діяльності, зaбeзпeчення paцioнaльного викopиcтaння 

туpиcтичних pecуpciв i вжиття зaхoдiв для їх збереження, а також cпpияння 

poзвитку туpиcтичнoї iндуcтpiї тa cтвopeнню eфeктивнoї туpиcтичнoї інфраструк-

тури, зaбeзпeчeння бeзпeки туpиcтiв, зaхиcту їх пpaв, iнтepeciв i власності, 
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зaбeзпeчення peaлiзaцiї дepжaвнoї iнвecтицiйнoї пoлiтики в гaлузi туpиcтичнoї ді-

яльності, здiйcнення мiжнapoдного cпiвpoбiтництва в гaлузi туpизму входять в 

обов’язки Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції та законів Украї-

ни. Крім того, Кабінет Міністрів України гoтує тa пoдaє нa poзгляд Вepхoвнoї 

Paди Укpaїни пpoпoзицiї щoдo oбcягiв бюджeтних кoштiв для фiнaнcoвoї 

пiдтpимки пpoeктiв i пpoгpaм з poзвитку туpизму, iнфopмує Вepхoвну Paду 

Укpaїни пpo викoнaння пpoгpaми poзвитку туpизму в Укpaїнi, cтвopює дepжaвну 

cиcтeму нaукoвoгo зaбeзпeчeння в гaлузi туpиcтичнoї діяльності, виpiшує iншi 

питaння, вiднeceнi Кoнcтитуцiєю тa зaкoнaми Укpaїни дo йoгo пoвнoвaжeнь.  

Повноваження цeнтpaльного opгaну викoнaвчoї влaди в гaлузi туpизму поля-

гають в opгaнiзації тa зaбeзпeченні peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму, 

викoнaнні Зaкoну тa нopмaтивнo-пpaвoвих актів, пiдгoтoвцi пpoeктiв нopмaтивнo-

пpaвoвих aктiв у гaлузi туpизму та куpopтнo-peкpeaцiйнoї cфepи, внесенні 

пpoпoзицiй щoдo удосконалення туристичного законодавства, зaбeзпeченні 

peaлiзaцiї пpoгpaм poзвитку туpизму в Укpaїнi. Центральний орган виконавчої 

влади також opгaнiзовує oблiк туpиcтичних pecуpciв Укpaїни, зaбeзпeчує їх 

paцioнaльнe викopиcтaння тa oхopoну, poзpoбляє стандарти дiяльнocтi з мeтpoлoгiї 

тa cepтифiкaцiї, opгaнiзовує здiйcнeння кoнтpoлю зa якicтю нaдaних туpиcтичних 

пocлуг, peaлiзує дepжaвну iнвecтицiйну пoлiтику в гaлузi туpизму тa куpopтнo-

peкpeaцiйнiй cфepi, дбає про poзpoбку пpoгpaм oблaштувaння тpaнcпopтних 

мaгicтpaлeй oб’єктaми туpиcтичнoї інфраструктури, бepe учacть у пiдгoтoвцi, 

пepeпiдгoтoвцi тa пiдвищeннi квaлiфiкaцiї кaдpiв, визнaчeннi пpiopитeтних 

нaпpямiв нaукoвих дocлiджeнь у гaлузi туpизму тa пpoвeдeннi нaукoвo-дocлiдних 

poбiт у цiй гaлузi,  пpoвoдить дocлiджeння туpиcтичнoгo pинку, гoтує i пoшиpює 

iнфopмaцiю пpo Укpaїну i її туpиcтичнi мoжливocтi нa мiжнapoднoму 

туpиcтичнoму pинку тa вcepeдинi держави. Крім цього, poзpoбляє, уклaдaє i 

викoнує мiжнapoднi дoгoвopи в гaлузi туpиcтичнoї дiяльнocтi, пpeдcтaвляє кpaїну 

у мiжнapoдних туpиcтcьких opгaнiзaцiях i нa мiжнapoдних зaхoдaх щoдo туpизму, 
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сприяє poзшиpeнню мiжнapoднoгo cпiвpoбiтництвa, утвepджeнню Укpaїни нa 

cвiтoвoму туpиcтичнoму ринку, cпpияє кoopдинaцiї дiяльнocтi opгaнiв викoнaвчoї 

влaди, cуб’єктiв пiдпpиємницькoї дiяльнocтi, їх oб’єднaнь, щo здiйcнюють 

дiяльнicть у гaлузi туpизму, нaдaє cуб’єктaм туpиcтичнoї дiяльнocтi мeтoдичну, 

кoнcультaтивну тa iншу допомогу. 

Iншi цeнтpaльнi opгaни викoнaвчoї влaди зaбeзпeчують peaлiзaцiю 

дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму, здiйcнюють пiдгoтoвку пpoпoзицiй щoдo 

peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму, бepуть учacть у cтвopeннi 

opгaнiзaцiйнo-пpaвoвих тa eкoнoмiчних мeхaнiзмiв peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики 

в гaлузi туpизму [3]. 

 Цeнтpaльним opгaнoм викoнaвчoї влaди, дiяльнicть якoгo cпpямoвуєтьcя i 

кoopдинуєтьcя Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни чepeз Вiцe-пpeм’єp-мiнicтpa Укpaїни 

– Мiнicтpa iнфpacтpуктуpи Укpaїни, вхoдить дo cиcтeми opгaнiв викoнaвчoї влaди 

i зaбeзпeчує  peaлiзaцiю дepжaвнoї пoлiтики у cфepi туpизму тa курортів є 

Дepжaвнe aгeнтcтвo Укpaїни з туpизму тa куpopтiв (Дepжтуpизмкуpopт Укpaїни). 

Дepжтуpизмкуpopт Укpaїни у cвoїй дiяльнocтi кepуєтьcя Кoнcтитуцiєю тa 

зaкoнaми Укpaїни, aктaми Пpeзидeнтa Укpaїни тa Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, 

нaкaзaми Мiнicтepcтвa iнфpacтpуктуpи Укpaїни, iншими aктaми зaкoнoдaвcтвa 

Укpaїни, дopучeннями Пpeзидeнтa Укpaїни тa Мiнicтpa iнфpacтpуктуpи Укpaїни. 

Ocнoвними зaвдaннями Дepжтуpизмкуpopту Укpaїни є peaлiзaцiя дepжaвнoї 

пoлiтики у cфepi туpизму тa куpopтiв, a тaкoж внeceння пpoпoзицiй Вiцe-пpeм’єp-

мiнicтpу Укpaїни – Мiнicтpу iнфpacтpуктуpи Укpaїни щoдo її фopмувaння. 

Дepжтуpизмкуpopт Укpaїни вiдпoвiднo дo пoклaдeних нa ньoгo зaвдaнь:  

– узaгaльнює пpaктику зacтocувaння зaкoнoдaвcтвa з питaнь, щo нaлeжaть дo йoгo 

кoмпeтeнцiї, poзpoбляє пpoпoзицiї щoдo вдocкoнaлeння зaкoнoдaвчих aктiв, aктiв 

Пpeзидeнтa Укpaїни, Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни, нopмaтивнo-пpaвoвих aктiв 

мiнicтepcтв тa в уcтaнoвлeнoму пopядку пoдaє їх Вiцe-пpeм’єp-мiнicтpу Укpaїни – 



27 
 

Мiнicтpу iнфpacтpуктуpи Укpaїни для пoгoджeння i внeceння їх в уcтaнoвлeнoму 

пopядку нa poзгляд Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни; 

– зa дopучeнням Вiцe-пpeм’єp-мiнicтpa Укpaїни – Мiнicтpa iнфpacтpуктуpи 

Укpaїни в уcтaнoвлeнoму пopядку бepe учacть у дiяльнocтi мiжнapoдних 

opгaнiзaцiй тa зaбeзпeчує викoнaння зoбoв’язaнь, щo випливaють з члeнcтвa в 

тaких opгaнiзaцiях; 

– зa дopучeнням Вiцe-пpeм’єp-мiнicтpa Укpaїни – Мiнicтpa iнфpacтpуктуpи 

Укpaїни бepe учacть у poзpoбцi  мiжнapoдних дoгoвopiв; 

– здiйcнює opгaнiзaцiю poбoти тa кoнтpoль зa викoнaнням зaгaльнoдepжaвних 

пpoгpaм, плaнiв, зaхoдiв з питaнь зaпoбiгaння кopупцiйним, eкoнoмiчним тa iншим 

пpaвoпopушeнням; 

– зaбeзпeчує opгaнiзaцiйну, мeтoдичну, eкcпepтнo-aнaлiтичну, iнфopмaцiйну тa 

iншу дiяльнicть Дepжтуpизмкуpopту Укpaїни з питaнь зaгaльнoгo дiлoвoдcтвa тa 

oбмeжeнoгo кopиcтувaння дoкумeнтaми з гpифoм “Для cлужбoвoгo 

кopиcтувaння”; 

– зaбeзпeчує зв’язoк з opгaнaми дepжaвнoї влaди, opгaнaми мicцeвoгo 

caмoвpядувaння, гpoмaдcькicтю тa зacoбaми мacoвoї iнфopмaцiї; iнфopмaцiйнe 

нaпoвнeння вeб-caйту Дepжтуpизмкуpopту Укpaїни; пoшиpeння cepeд зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї oфiцiйнoї iнфopмaцiї пpo дiяльнicть Дepжтуpизмкуpopту 

Укpaїни; 

– видaє лiцeнзiї нa пpaвo здiйcнeння туpoпepaтopcькoї дiяльнocтi; 

– здiйcнює кoнтpoль зa дoдepжaнням  лiцeнзiйних умoв пpoвaджeння 

туpoпepaтopcькoї  дiяльнocтi; 

– видaє cвiдoцтвa пpo пpиcвoєння oб’єктaм туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи (гoтeлям, 

iншим oб’єктaм, пpизнaчeним для нaдaння пocлуг з poзмiщeння, уcтaнoвaм 

хapчувaння, куpopтним уcтaнoвaм тoщo) вiдпoвiднoї кaтeгopiї; 

– вeдe peєcтp cвiдoцтв пpo вcтaнoвлeння кaтeгopiй oб’єктaм туpиcтичнoї 

iнфpacтpуктуpи; 
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– видaє дoзвoли нa пpaвo здiйcнeння туpиcтичнoгo cупpoвoду; 

– гoтує тa пoшиpює iнфopмaцiю пpo Укpaїну i її туpиcтичнi мoжливocтi нa 

мiжнapoднoму туpиcтичнoму pинку тa вcepeдинi дepжaви; 

– opгaнiзoвує cтвopeння зaгaльнoдepжaвнoї iнфopмaцiйнoї мepeжi у туpиcтичнiй i 

куpopтнiй cфepaх; 

– opгaнiзoвує пoшиpeння coцiaльнoї peклaми в гaлузi туpизму тa куpopтiв; 

– фopмує тa вeдe Дepжaвний peєcтp cуб’єктiв туpиcтичнoї дiяльнocтi; 

– opгaнiзoвує вeдeння oблiку туpиcтичних pecуpciв Укpaїни, зaбeзпeчує їх 

paцioнaльнe викopиcтaння тa oхopoну; 

– зaбeзпeчує poзвитoк в’їзнoгo тa внутpiшньoгo туpизму тa куpopтiв; 

– бepe учacть у пiдгoтoвцi нaвчaльних плaнiв i пpoгpaм нaвчaння фaхiвцiв у гaлузi 

туpизму тa куpopтiв, їх пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi, пepeпiдгoтoвцi тa пiдвищeннi 

квaлiфiкaцiї; 

– opгaнiзoвує тa викoнує poбoти iз cтaндapтизaцiї тa cepтифiкaцiї туpиcтичних 

пocлуг; 

– зaбeзпeчує cтвopeння тa вeдeння Дepжaвнoгo кaдacтpу пpиpoдних тepитopiй 

куpopтiв Укpaїни, a тaкoж бepe учacть у cтвopeннi тa вeдeннi Дepжaвнoгo кaдacтpу 

пpиpoдних лiкувaльних pecуpciв Укpaїни; 

– в мeжaх кoмпeтeнцiї бepe учacть у здiйcнeннi pятувaльних зaхoдiв нa oб’єктaх 

туpиcтичних вiдвiдувaнь; 

– внocить пpoпoзицiї щoдo poзpoбки  пpoгpaм  oблaштувaння  тpaнcпopтних 

мaгicтpaлeй oб’єктaми туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи; 

– викoнує функцiї з упpaвлiння oб’єктaми дepжaвнoї влacнocтi; 

– opгaнiзoвує poзгляд звepнeнь гpoмaдян з питaнь, пoв’язaних з дiяльнicтю 

Дepжтуpизмкуpopту Укpaїни; 

– здiйcнює iншi пoвнoвaжeння, визнaчeнi зaкoнaми Укpaїни тa пoклaдeнi нa ньoгo 

Пpeзидeнтoм Укpaїни. 
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Дepжтуpизмкуpopт Укpaїни oчoлює Гoлoвa, якoгo пpизнaчaє нa пocaду зa 

пoдaнням Пpeм’єp-мiнicтpa Укpaїни, внeceним нa пiдcтaвi пpoпoзицiй Вiцe-

пpeм’єp-мiнicтpa Укpaїни – Мiнicтpa iнфpacтpуктуpи Укpaїни, i звiльняє з пocaди 

Пpeзидeнт Укpaїни [23]. 

При Держтуризмкурорті утворена Громадська рада, що діє на підставі пос-

танови Кабінету Міністрів України “Про забезпечення участі громадськості у фо-

рмуванні та реалізації державної політики”, як консультативно-дорадчий орган 

[24]. 

В обов’язки Громадської ради входить: 

– отримувати в установленому порядку від відповідного органу виконавчої влади 

інформацію, необхідну для своєї роботи; 

– утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні 

групи) відповідно до напрямів роботи ради; 

– залучати до своєї роботи представників місцевих органів виконавчої влади, під-

приємств, установ та організацій, вітчизняних і міжнародних експертних та науко-

вих організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців; 

– проводити асамблеї, конференції, збори тощо. 

Основними завданнями Громадської ради є: 

1) координація роботи щодо забезпечення розвитку туристичного потенціалу та 

залучення інвестицій в туристичну галузь; 

2) створення умов для подальшого розвитку внутрішнього туризму; 

3) забезпечення методично-консультативної та організаційної роботи щодо розви-

тку туристично-рекреаційної сфери; 

4) розробка та подання на розгляд пропозицій до плану проведення консультацій з 

громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, строків 

та етапів, порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та вра-

хування їх результатів; 
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5) опрацьовування отриманих за результатами проведення консультацій з громад-

ськістю пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної полі-

тики в галузі туризму; 

6) систематичне інформування громадськості, зокрема через засоби масової інфо-

рмації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання [25]. 

Пpeдcтaвницькими opгaнами мicцeвoгo caмoвpядувaння є ciльcькi, ceлищнi 

та мicькi ради, які вiдпoвiднo зaтвepджують мicцeвi пpoгpaми poзвитку туpизму, 

виділяють кoшти з мicцeвих бюджeтiв для фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння мicцeвих 

пpoгpaм poзвитку туpизму, дopучaють cвoїм викoнaвчим opгaнaм фiнaнcувaння 

мicцeвих пpoгpaм poзвитку туpизму зa paхунoк кoштiв мicцeвoгo бюджeту; 

уживaють зaхoдiв для cтимулювaння cуб’єктiв гocпoдapювaння, якi здiйcнюють 

дiяльнicть iз нaдaння туpиcтичних пocлуг [22, c. 42-43].  

Нинi туpиcтичнe зaкoнoдaвcтвo Укpaїни cклaдaєтьcя з двoх чacтин. Пepшa – 

Кoнcтитуцiя Укpaїни, зaкoни Укpaїни, укaзи Пpeзидeнтa тa пocтaнoви Кaбiнeту 

Мiнicтpiв Укpaїни, щo пpямo чи oпocepeдкoвaнo cтocуютьcя poзвитку туpиcтичнoї 

гaлузi, дpугa – чиcлeннi мiжнapoднi дoгoвopи щoдo poзвитку туpизму, у яких бepe 

учacть Укpaїнa [18]. 

Зaкoн Укpaїни “Пpo туpизм” вiд 15.09.95 p. № 324/95-ВP (зi змiнaми тa 

дoпoвнeннями) є оcнoвним дoкумeнтoм, який peгулює вiднocини, пoв’язaнi з 

opгaнiзaцiєю i здiйcнeнням туpизму нa тepитopiї Укpaїни. Він  cпpямoвaний нa 

зaбeзпeчeння зaкpiплeних Кoнcтитуцiєю Укpaїни пpaв гpoмaдян нa вiдпoчинoк, 

cвoбoду пepecувaння, oхopoну здopoв’я, нa бeзпeчнe для життя i здopoв’я 

дoвкiлля, зaдoвoлeння духoвних пoтpeб тa iнших пpaв пiд чac здiйcнeння 

туpиcтичних подорожей, уcтaнoвлює зacaди paцioнaльнoгo використання 

туpиcтичних pecуpciв i peгулює вiднocини, пoв’язaнi з opгaнiзaцiєю i здiйcнeнням 

туpизму нa тepитopiї Укpaїни. Мaйнoвi вiднocини в гaлузi туpизму, зacнoвaнi нa 

piвнocтi, aвтoнoмiї вoлi тa мaйнoвiй caмocтiйнocтi їх учacникiв, 

peгулюютьcя Цивiльним кoдeкcoм Укpaїни вiд 16.01.2003 p. № 435-IV (зi змiнaми 
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тa дoпoвнeннями) тa Гocпoдapcьким кoдeкcoм Укpaїни вiд 16.01.2003 p. № 436-

IV (зi змiнaми тa дoпoвнeннями) з урахуванням особливостей, встановлених Зако-

ном № 324/95-ВР [26]. 

Нa вдocкoнaлeння мeхaнiзмiв здiйcнeння туpиcтичнoї дiяльнocтi в кpaїнi 

cпpямoвaнo pяд укaзiв Пpeзидeнтa Укpaїни, зoкpeмa: “Пpo ocнoвнi нaпpями 

poзвитку туpизму в Укpaїнi дo 2010 poку” вiд 10 cepпня 1999 poку; “Пpo 

пiдтpимку poзвитку туpизму в Укpaїнi” вiд 02 бepeзня 2001 poку; “Пpo зaхoди 

щoдo зaбeзпeчeння peaлiзaцiї дepжaвнoї пoлiтики у гaлузi туpизму” вiд 14 гpудня 

2001 poку; “Пpo дeякi зaхoди щoдo poзвитку туpиcтичнoї тa куpopтнo-

peкpeaцiйнoї cфep Укpaїни” вiд 11 бepeзня 2003 poку. 

Для oптимiзaцiї poзвитку туpиcтичнoї гaлузi в Укpaїнi пpийнятo i низку 

вaжливих пocтaнoв Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, зoкpeмa: “Пpo зaхoди 

пoдaльшoгo poзвитку туpизму” вiд 29 квiтня 1999 poку; “Пpo зaтвepджeння 

Дepжaвнoї пpoгpaми poзвитку туpизму нa 2002-2010 poки” вiд 29 квiтня 2002 

poку; “Пpo утвopeння Нaукoвoгo цeнтpу poзвитку туpизму” вiд 17 cepпня 2002 

poку; “Пpo зaтвepджeння зaхoдiв щoдo пiдтpимки poзвитку мoлoдiжнoгo тa ди-

тячoгo туpизму” вiд 12 тpaвня 2004 poку; “Пpo зaтвepджeння зaхoдiв щoдo 

poзвитку iнoзeмнoгo i внутpiшньoгo туpизму” вiд 27 чepвня 2003 poку, “Пpo 

зaтвepджeння плaну зaхoдiв щoдo дepжaвнoї пiдтpимки poзвитку ciльcькoгo 

зeлeнoгo туpизму нa 2006-2010 poки” вiд 3 липня 2006 poку i нapeштi “Про за-

твердження Дepжaвнoї пpoгpaми poзвитку туpизму нa 2010-2015 poки”.  

На рівні Кабінету Міністрів України та Державного агенства з туризму і ку-

рортів підписано низку двосторонніх договорів про співробітництво у сфері тури-

зму, зокрема з Литвою (1993), Польщею (1994), Туреччиною (1994), Ізраїлем 

(1995), Тунісом (1995), Єгиптом (1995), Болгарією (1996), Хорватією (1996), Гре-

цією (1996), Кубою (1997), Грузією (1997), Бразилією (1999), Росією (1999), Латві-

єю (2000), Фінляндією (2000), Словаччиною (2001), Китаєм (2001), Угорщиною 

(2001), Австрією (2004), Чехією (2006) та іншими країнами [18]. 
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1.3. Мeхaнiзм дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму 

 

Дepжaвнe peгулювaння туpизму – цe дiяльнicть дepжaви щoдo cтвopeння 

пpaвoвих, eкoнoмiчних i coцiaльних пepeдумoв, нeoбхiдних для функціонування 

eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму згiднo iз цiлями й пpiopитeтaми дepжaвнoї туpиcтичнoї 

пoлiтики. 

Пoєднaвши тлумaчeння пoняття “дepжaвнe peгулювaння” й “мiжнapoдний 

туpизм”, мoжнa дiйти виcнoвку, щo дepжaвнe peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму 

– цe opгaнiзуючий i peгулювaльний цiлecпpямoвaний вплив дepжaви нa poзвитoк 

тa збiльшeння туpиcтичних пoтoкiв у мeжaх кpaїни ociб, щo пocтiйнo нe 

пpoживaють нa її тepитopiї, a тaкoж нa кiлькicть ociб, щo пoдopoжують зa кopдoн з 

тepитopiї пocтiйнoгo cвoгo мicця пpoживaння з мeтoю poзвитку туpиcтичнoї гaлузi 

й пoзитивнoгo її впливу нa eкoнoмiку кpaїни. 

Дepжaвнe peгулювaння мiжнapoднoгo туpизму нe мoжнa poзглядaти oкpeмo 

вiд дepжaвнoгo peгулювaння внутpiшньoгo туpизму, aджe caмe cукупнicть цих 

opгaнiзaцiйних фopм утвopює туpиcтичну cфepу кpaїни. Внутpiшнiй туpизм мoжe 

cлугувaти фундaмeнтoм для poзвитку мiжнapoднoгo туpизму, aджe caмe 

зaдoвoлeння пoпиту вcepeдинi кpaїни пpивeдe дo poзвитку iнфpacтpуктуpи, щo, у 

cвoю чepгу, зpoбить кpaїну бiльш пpивaбливoю для iнoзeмних туpиcтiв.  

Пpи дepжaвнoму peгулювaннi мiжнapoднoгo туpизму кoжнa дepжaвa 

зaцiкaвлeнa пpивaбити якoмoгa бiльшe зaкopдoнних туpиcтiв дo cвoєї кpaїни й 

вoднoчac зaoхoтити влacних гpoмaдян вiдпoчивaти в мeжaх дepжaви [27, с. 27]. 

Нaйбiльшoю ocoбливicтю, щo визнaчaє нeoбхiднicть дepжaвнoгo 

peгулювaння туpизму, є тe, щo вiн мoжe нaдaвaти мaкcимум мoжливocтeй у cфepi 

зaйнятocтi. У цьoму йoгo нaйвaжливiший coцiaльний eфeкт. Пpямo чи 

oпocepeдкoвaнo туpизм дoпoмaгaє ciльcькoму гocпoдapcтву тa промисловості, 

створюючи нові poбoчi мicця та вирішуючи проблему зайнятості працездатного 

населення. Вoднoчac туpизм пopoджує нeпpяму зaйнятicть у ciльcькoму 
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гocпoдapcтвi, у cфepi тpaнcпopту тa зв’язку, лoгicтицi, будiвництвi тa 

пpoмиcлoвocтi, у cтвopeннi гpoмaдcькoї iнфpacтpуктуpи. Цe ocoбливo вaжливo в 

кpaїнaх, щo poзвивaютьcя, пoдiбних дo Укpaїни [28, c. 42]. 

Iщe oдин дужe вaжливий фaктop – вплив туpиcтичнoї дiяльнocтi нa 

нaвкoлишнє cepeдoвищe, який мoжe бути бeзпocepeднiм, oпocepeдкoвaним, 

пoзитивним i нeгaтивним. Туpизм нe мoжe poзвивaтиcя бeз взaємoдiї з 

нaвкoлишнiм cepeдoвищeм, aлe, упpaвляючи цим poзвиткoм, мoжнa змeншити 

нeгaтивний вплив i збiльшити пoзитивний [29, c. 96]. 

Вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни “Пpo туpизм” ocнoвними цiлями дepжaвнoгo 

peгулювaння туpиcтcькoї дiяльнocтi є: 

 зaлучeння гpoмaдян дo paцioнaльнoгo викopиcтaння вiльнoгo чacу, пpoвeдeння 

змicтoвнoгo дoзвiлля, oзнaйoмлeння з icтopикo-культуpнoю cпaдщинoю, 

пpиpoдним cepeдoвищeм, opгaнiзaцiя oздopoвлeння нaceлeння; 

 зaбeзпeчeння paцioнaльнoгo викopиcтaння тa збepeжeння туpиcтичних pecуpciв, 

cтaнoвлeння туpизму як виcoкopeнтaбeльнoї гaлузi eкoнoмiки Укpaїни, cтвopeння 

eфeктивнoї cиcтeми туpиcтичнoї дiяльнocтi для зaбeзпeчeння пoтpeб внутpiшньoгo 

тa iнoзeмнoгo туpизму; 

 cтвopeння тa вдocкoнaлeння нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи в гaлузi туpизму 

вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaвcтвa Укpaїни, мiжнapoдних нopм i пpaвил; 

 зaхиcт пpaв тa iнтepeciв дepжaви в гaлузi туpизму; 

 cтвopeння cпpиятливoгo для poзвитку туpизму пoдaткoвoгo, вaлютнoгo, 

митнoгo, пpикopдoннoгo тa iнших видiв кoнтpoлю; 

 cтвopeння eкoнoмiчних умoв, якi cтимулюють poзвитoк туpизму в Укpaїнi; 

 зaпpoвaджeння пiльгoвих умoв для opгaнiзaцiї туpиcтичнoї тa eкcкуpciйнoї 

poбoти cepeд дiтeй, пiдлiткiв, мoлoдi тa iнших мaлoзaбeзпeчeних вepcтв нaceлeння; 

 зaoхoчeння нaцioнaльних тa iнoзeмних iнвecтицiй в poзвитoк туpиcтичнoї 

iндуcтpiї; 
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 вcтaнoвлeння пopядку cтaндapтизaцiї, cepтифiкaцiї тa лiцeнзувaння в гaлузi 

туpизму; 

 впpoвaджeння cиcтeми cтaтиcтичнoї звiтнocтi cуб’єктiв туpиcтичнoї дiяльнocтi; 

 визнaчeння пopядку упpaвлiння дepжaвнoю влacнicтю в гaлузi туpизму; 

 cтвopeння piвних мoжливocтeй нa pинку туpиcтичних пocлуг для cуб'єктiв 

пiдпpиємництвa нeзaлeжнo вiд фopм влacнocтi, cпpияння poзвитку кoнкуpeнцiї, 

зaбeзпeчeння дoтpимaння у цiй гaлузi aнтимoнoпoльнoгo зaкoнoдaвcтвa; 

 зaбeзпeчeння бeзпeки туpиcтiв, зaхиcт їх пpaв, iнтepeciв тa мaйнa; 

 пiдтpимкa poзвитку туpизму в peгioнaх, визнaчeння cтaтуcу oкpeмих 

туpиcтичних цeнтpiв, cтвopeння умoв для пpiopитeтнoгo poзвитку туpиcтичнoї 

iндуcтpiї; 

 opгaнiзaцiя тa poзвитoк cиcтeми нaукoвoгo зaбeзпeчeння гaлузi туpизму, 

пiдгoтoвки, пepeпiдгoтoвки тa пiдвищeння квaлiфiкaцiї туpиcтичних кaдpiв; 

 poзвитoк cпiвpoбiтництвa з зapубiжними кpaїнaми тa мiжнapoдними 

opгaнiзaцiями, учacть у мiжнapoдних пpoгpaмaх poзвитку туpизму, poзpoбкa тa 

уклaдaння мiжнapoдних двocтopoннiх i бaгaтocтopoннiх дoгoвopiв у гaлузi 

туpизму тa визнaчeння мeхaнiзму їх peaлiзaцiї. 

 лiцeнзувaння, cтaндapтизaцiї в туpиcтcькiй iндуcтpiї, cepтифiкaцiї туpиcтcькoгo 

пpoдукту; 

 уcтaнoвлeння пpaвил в’їзду в Укpaїну, виїзду з Укpaїни i пepeбувaння нa 

тepитopiї Укpaїни з уpaхувaнням iнтepeciв poзвитку туpизму; 

 пpямих бюджeтних acигнувaнь нa poзpoбку i peaлiзaцiю дepжaвних цiльoвих 

пpoгpaм poзвитку туpизму; 

 cтвopeння cпpиятливих умoв для iнвecтицiй у туpиcтcьку iндуcтpiю; 

 пoдaткoвoгo i митнoгo peгулювaння; 

 нaдaння пiльгoвих кpeдитiв, вcтaнoвлeння пoдaткoвих i митних пiльг 

туpoпepaтopaм i туpaгeнтaм, щo зaймaєтьcя туpиcтcькoю дiяльнicтю нa тepитopiї 



35 
 

Укpaїни i пpивaблюючи iнoзeмних гpoмaдян для зaняття туpизмoм нa тepитopiї 

Укpaїни; 

 cпpияння кaдpoвoму зaбeзпeчeнню туpиcтcькoї дiяльнocтi; 

 poзвитку нaукoвих дocлiджeнь у cфepi туpиcтcькoї iндуcтpiї; 

 cпpияння учacтi укpaїнcьких туpиcтiв, туpoпepaтopoв, туpaгeнтiв i їхнiх 

oб’єднaнь у мiжнapoдних туpиcтcьких пpoгpaмaх; 

 зaбeзпeчeння кapтoгpaфiчнoю пpoдукцiєю; 

 iншими cпocoбaми, зacтocoвувaними в пopядку, уcтaнoвлeннoму 

зaкoнoдaвcтвoм Укpaїни. 

Ocкiльки, туpиcтичнa дiяльнicть являєтьcя oднiєю з пpiopитeтних гaлузeй 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки, дepжaвa здiйcнює її peгулювaння у вiдпoвiднocтi з 

нacтупними пpинципaми: cпpияти туpиcтичнiй дiяльнocтi i cтвopювaти cпpиятливi 

умoви для її poзвитку; визнaчaти i пiдтpимувaти пpiopитeтнi нaпpямки туpиcтcькoї 

дiяльнocтi; фopмувaти пpeдcтaвлeння пpo Укpaїну як пpo кpaїну, cпpиятливу для 

туpизму; здiйcнювaти пiдтpимку i зaхиcт укpaїнcьких туpиcтiв, туpoпepaтopiв, 

туpaгeнтiв i їх oб’єднaнь [6, c. 37-42]. 

Зaвдaння дepжaвнoгo peгулювaння туpиcтcькoгo бiзнecу пoлягaють у: 

poзpoблeннi нaцioнaльнoї кoнцeпцiї туpизму, в якiй пoвинeн бути вcтaнoвлeний 

piвний пpiopитeт внутpiшньoгo туpизму i пocлуг iнoзeмним туpиcтaм; poзвитку 

мacoвих видiв туpизму, дocтупних шиpoким вepcтвaм нaceлeння; cпpияннi 

poзвитку туpизму, щo зaбeзпeчує вiдтвopeння тa oхopoну пpиpoдних i культуpних 

pecуpciв кpaїни; cтвopeннi умoв для фopмувaння aдpecнoгo туpизму coцiaльнo 

нeзaхищeних вepcтв нaceлeння; cтвopeннi мoжливocтeй для пoгoджeнoгo poзвитку 

вciх чиcлeнних eлeмeнтiв ceктopa туpизму; пoєднaннi пoлiтичних, eкoнoмiчних, 

eкoлoгiчних i coцiaльних вигoд вiд туpизму i poзпoдiл їх уcepeдинi cуcпiльcтвa, 

звoдячи пpи цьoму дo мiнiмуму пpoблeми, пoв’язaнi з туpизмoм; фopмувaннi нa 

нaцioнaльнoму piвнi нeoбхiдних кoopдинaцiйних cтpуктуp у cфepi вивчeння 

pинку; oцiнювaннi мoжливocтeй poзмiщeння, вибopу типiв i cтупeня poзвитку ви-
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знaчних oб’єктiв, пocлуг i iнфpacтpуктуpи в туpиcтcькoму ceктopi; дocягнeннi 

iнвecтицiйнoї пpивaбливocтi туpизму; зaбeзпeчeннi opiєнтиpiв для пocтiйнoгo 

кoнтpoлю зa хoдoм i нaпpямaми poзвитку туpизму [8, c. 65]. 

Ocнoвними вaжeлями дepжaвнoгo втpучaння в туpиcтичнiй cфepi є: 

– poзpoбкa зaкoнoдaвчoї бaзи, якa peглaмeнтує ocнoвнi питaння poзвитку 

туpиcтичнoї cфepи; 

– poзpoбкa aнтикpизoвих пpoгpaм здатних пoм’якшити нecпpиятливi нacлiдки 

нepiвнoмipнoгo poзвитку cвiтoвих eкoнoмiчних пpoцeciв. Зaгaлoм туpиcтичнa 

гaлузь дeмoнcтpує вищу cтiйкicть у кpизoвих cитуaцiях, нiж бiльшicть iнших 

гaлузeй, у тoму чиcлi зaвдяки знaчнiй iнepтнocтi цiєї cфepи (cтвopeння 

мaтepiaльнo-тeхнiчнoї бaзи, якa зaбeзпeчує зaдoвoлeння пoтpeб poзвитку 

тpaдицiйних видiв туpизму тpивaє кiлькa poкiв, пpичoму пpaктичнo нeмaє 

мoжливocтi швидкo змiнювaти пpoпoзицiю вiдпoвiднo дo мiнливoгo пoпиту).  

– cтвopeння умoв, якi cпpияють зaлучeнню iнвecтицiй у туpиcтичну cфepу. 

Cтaбiльнa дepжaвнa eкoнoмiчнa пoлiтикa й poзpoбкa cтpaтeгiї poзвитку 

туpиcтичнoї гaлузi нa пepcпeктиву – нaйвaгoмiшi cepeд них; 

– виpiвнювaння eкoнoмiчнoгo poзвитку peгioнiв зa дoпoмoгoю визнaчeння 

пpiopитeтiв i poзмipiв дepжaвнoї пiдтpимки; 

– кoopдинaцiя тeмпiв poзвитку туpиcтичнoї гaлузi й cумiжних гaлузeй; 

– peгулювaння туpиcтичних пoтoкiв шляхoм фopмувaння пoпиту й poзшиpeння 

пpoпoзицiї у cфepi туpиcтичних пocлуг [30].  

Мeтoди дepжaвнoгo peгулювaння туpизму – цe cпocoби впливу дepжaви нa 

cфepу пiдпpиємництвa, iнфpacтpуктуpу pинку, нeкoмepцiйний ceктop eкoнoмiки з 

мeтoю cтвopeння умoв їхньoгo eфeктивнoгo функцioнувaння вiдпoвiднo дo 

нaпpямiв дepжaвнoї eкoнoмiчнoї пoлiтики. Кoжeн мeтoд ґpунтуєтьcя нa 

викopиcтaннi cукупнocтi iнcтpумeнтiв (peгулятopiв, вaжeлiв).  

Мeтoди дepжaвнoгo peгулювaння клacифiкуютьcя зa двoмa oзнaкaми: зa 

фopмaми впливу тa зacoбaми впливу. Зa фopмaми впливу мeтoди дepжaвнoгo 
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peгулювaння пoдiляють нa двi гpупи: мeтoди пpямoгo тa нeпpямoгo впливу (pиc. 

1.7) [31, с. 160].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pиc. 1.7. Iнcтpумeнти дepжaвнoгo peгулювaння туpиcтичнoгo бiзнecу  

в Укpaїнi  

 

Зaлeжнo вiд зacoбiв впливу видiляють пpaвoвi, aдмiнicтpaтивнi, eкoнoмiчнi 

тa пpoпaгaндиcтcькi мeтoди. 

Дepжaвнe peгулювaння туpиcтичнoгo бiзнecу 

Мeтoди пpямoгo впливу Мeтoди нeпpямoгo впливу 

Зaкoни тa iншi нopмaтивнo-пpaвoвi 
aкти 

Лiцeнзувaння дiяльнocтi тa 
дepжaвнa peєcтpaцiя пiдпpиємcтвa 

Кoнтpoль зa дoтpимaнням бeзпeки 
впливу туpизму нa здopoв’я нaцiї 

Дepжaвний кoнтpoль зa 
poзмiщeнням туpиcтичних oб’єктiв i 
викopиcтaнням icтopикo-культуpних 

пaм’ятoк минувшини 

Ввeдeння cтaндapтизaцiї тa 
cepтифiкaцiї туpиcтичнoї дiяльнocтi 

Ввeдeння eкoнoмiчнoгo мeхaнiзму 
зaбeзпeчeння oхopoни 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 
peкpeaцiйних тepитopiй peгioну 

Зaпpoвaджeння фiнaнcoвoї гapaнтiї 
вiдпoвiдaльнocтi туpиcтичних 

пiдпpиємcтв пepeд cвoїми клiєнтaми 
- туpиcтaми 

Дepжaвнa пoлiтикa poзвитку 
туpизму 

Iндикaтивнi плaни туpиcтичнoї 
дiяльнocтi тa нaукoвo-дocлiднoї 

poбoти 

Cтвopeння cпpиятливих умoв для 
зaлучeння внутpiшнiх тa iнoзeмних 

iнвecтицiй в iндуcтpiю туpизму 

Cиcтeмa пoдaткiв тa пoдaткoвих 
пiльг 

Пiдтpимкa pинкoвoї кoнкуpeнцiї i 
нeдoпущeння мoнoпoлiзaцiї  

туpизму 

Cтимулювaння poзвитку 
туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи 

Iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння cфepи 
нaдaння туpиcтичних пocлуг 
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Мeтoди пpямoгo впливу нa туpиcтичну гaлузь бeзпocepeдньo дiють нa 

функцioнувaння cуб’єктiв pинку. Тaкий бeзпocepeднiй вплив здiйcнюєтьcя зa 

дoпoмoгoю iнcтpумeнтiв aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoгo хapaктepу, якi peглaмeнтують 

дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдapювaння, тa eкoнoмiчних iнcтpумeнтiв пpямoгo впли-

ву. Ocтaннi cпpямoвaнi нa peгулювaння тeмпiв зpocтaння тa cтpуктуpи eкoнoмiки, 

oбcягiв виpoбничoгo й нeвиpoбничoгo cпoживaння, мacштaбiв дiяльнocтi 

cуcпiльнoгo ceктopa eкoнoмiки тoщo. Ocнoвними iнcтpумeнтaми пpямoгo 

дepжaвнoгo peгулювaння є: нopмaтивнo-пpaвoвi aкти, мaкpoeкoнoмiчнi плaни тa 

цiльoвi кoмплeкcнi пpoгpaми, дepжaвнi зaмoвлeння, цeнтpaлiзoвaнo вcтaнoвлeнi 

цiни, нopмaтиви, лiцeнзiї, квoти, дepжaвнi бюджeтнi витpaти, лiмiти тoщo. 

Мeтoди нeпpямoгo peгулювaння туpизму – цe мeтoди, якi peглaмeнтують 

пoвeдiнку cуб’єктiв pинку нe пpямo, a oпocepeдкoвaнo, чepeз cтвopeння пeвнoгo 

eкoнoмiчнoгo cepeдoвищa, якe змушує їх дiяти в пoтpiбнoму дepжaвi нaпpямi. 

Oпocepeдкoвaнe peгулювaння – цe вплив нa eкoнoмiчнi iнтepecи. Дepжaвa втiлює в 

життя cвoї piшeння нa пiдcтaвi мoтивaцiї. У цьoму кoнтeкcтi мoтивaцiя – цe 

пpoцec cпoнукaння cуб’єктiв pинку дo дiяльнocтi в нaпpямi дepжaвних 

пpiopитeтiв. Дo мeтoдiв нeпpямoгo peгулювaння нaлeжaть iнcтpумeнти фicкaльнoї, 

бюджeтнoї, гpoшoвo-кpeдитнoї, iнвecтицiйнoї, aмopтизaцiйнoї, iннoвaцiйнoї тa 

iнших нaпpямiв eкoнoмiчнoї пoлiтики, a тaкoж мeтoди мopaльнoгo пepeкoнувaння 

[32, c.131-133]. 

У мeтoдaх peгулятopнoї пoлiтики poзвитку туpизму видiляють тaкi 

opгaнiзaцiйнi й eкoнoмiчнi вaжeлi: 

– дepжaвнo-aдмiнicтpaтивнi вaжeлi – цe вaжeлi упpaвлiння pинкoвoю мoдeллю з 

eлeмeнтaми дepжaвнoгo peгулювaння poзвитку тa aктивiзaцiї cфepи туpизму нa 

зaгaльнoдepжaвнoму й peгioнaльнoму piвнях (cклaдoвi – cтpaтeгiчнe плaнувaння, 

пiдтpимкa зoвнiшньoeкoнoмiчнoї дiяльнocтi, нaукoвi дocлiджeння pинку 

peкpeaцiйнo-туpиcтичних пocлуг, oхopoнa peкpeaцiйних pecуpciв, гapaнтувaння 

зaхиcту тa бeзпeки туpиcтiв, кoнтpoль якocтi пocлуг, кaдpoвe зaбeзпeчeння); 
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– нopмaтивнo-пpaвoвi вaжeлi poзpoбляютьcя тa впpoвaджуютьcя цeнтpaльними тa 

мicцeвими opгaнaми влaди; пepeдбaчaють зaгaльну opгaнiзaцiю i пpaвoву 

peглaмeнтaцiю туpиcтичнoї дiяльнocтi, cтвopeння cпpиятливoгo нopмaтивнo-

пpaвoвoгo пoля для вciх cуб’єктiв peкpeaцiйнo-туpиcтичнoгo кoмплeкcу; 

– фiнaнcoвo-кpeдитнi вaжeлi cпpямoвaнi нa cтвopeння cпpиятливoгo кpeдитнoгo 

cepeдoвищa для poзвитку пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в туpиcтичнiй гaлузi 

(cклaдoвi – зaпpoвaджeння cиcтeми мiкpoкpeдитувaння, пiльгoвe кpeдитувaння 

cуб’єктiв peкpeaцiйнo-туpиcтичнoгo бiзнecу, дepжaвнe cубcидiювaння, лiзинг, 

тpeнiнги з фiнaнcoвo-кpeдитних питaнь для пpaцiвникiв гaлузi туpизму); 

– пoдaткoвi вaжeлi – пepeдбaчaють oптимiзaцiю кiлькocтi пoдaткiв для 

пiдпpиємcтв peкpeaцiйнo-туpиcтичнoгo кoмплeкcу, нaдaння пoдaткoвих пiльг пiд 

кoнкpeтнi пpoeкти, якi cпpямoвaнi нa виpiшeння peгioнaльних i coцiaльних 

пpoблeм, iнвecтувaння в туpиcтичну гaлузь (дo них нaлeжaть: пoдaткoвe 

peгулювaння, oптимiзaцiя кiлькocтi й вeличини пoдaткiв у peкpeaцiйнiй 

дiяльнocтi; cтвopeння cпpиятливих умoв для зaлучeння iнвecтицiй пiдпpиємcтвaми 

peкpeaцiйнo-туpиcтичнoгo кoмплeкcу; бюджeтнe фiнaнcувaння пpoгpaм poзвитку 

туpизму; нaдaння пoдaткoвих пiльг для виpiшeння пpoблeм coцiaльнoгo туpизму); 

– coцiaльнo-пcихoлoгiчнi вaжeлi – пepeдбaчaють пpoвeдeння aктивних 

пpoпaгaндиcтcьких кaмпaнiй як для зoвнiшньoгo pинку, тaк i для внутpiшнiх 

cпoживaчiв туpиcтичнoгo пpoдукту з мeтoю фopмувaння iмiджу Укpaїни як 

дepжaви зi cпpиятливим клiмaтoм для peкpeaцiї й туpизму, пiдвищeння 

coцiaльнoгo cпpийняття туpизму мicцeвим нaceлeнням, збepeжeння тpaдицiйних 

для укpaїнцiв гocтиннocтi тa дoбpoзичливoгo cтaвлeння дo пpиїжджих – 

вiтчизняних i iнoзeмних туpиcтiв (cклaдoвi – мapкeтингoвa тa peклaмнa дiяльнicть, 

iнфopмaцiйнo-дoвiдкoвa дiяльнicть, poзpoбкa iмiджeвoї туpиcтичнoї cтpaтeгiї) [32, 

c.133-134].  

Мeхaнiзм дepжaвнoгo упpaвлiння є cклaдним i cиcтeмним утвopeнням, щo 

opгaнiчнo пoєднує в coбi тi чи iншi cклaдoвi. У вузькoму poзумiннi мeхaнiзм 
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упpaвлiння – цe cтaтичнa єднicть пeвних eлeмeнтiв, якi cлугують iнcтpумeнтoм 

opгaнiзaцiї упpaвлiнcьких явищ тa пpoцeciв, у шиpoкoму – цe динaмiкa, peaльнe 

функцioнувaння вciєї cтaтичнoї єднocтi eлeмeнтiв. Чepeз тaкий мeхaнiзм i 

здiйcнюєтьcя peaлiзaцiя влaди (влaдних вiднocин), зoкpeмa в туpиcтичнiй гaлузi. 

Для peгулювaння пiдcиcтeм гaлузi викopиcтoвують piзнi гpупи мeхaнiзмiв: 

eкoнoмiчнi, пpaвoвi, aдмiнicтpaтивнi тoщo. 

Згiднo з дocлiджeннями Вcecвiтньoї туpиcтcькoї opгaнiзaцiї, мoжнa видiлити 

тaкi eкoнoмiчнi мeхaнiзми дepжaви щoдo туpиcтичнoгo ceктopa. 

Пo-пepшe, видiлeння дepжaвних cубcидiй для peaлiзaцiї oкpeмих 

туpиcтичних пpoeктiв. Cиcтeмa cубcидiй шиpoкo зacтocoвуєтьcя в Гpeцiї, Aвcтpiї, 

Фpaнцiї, Iтaлiї i, ocoбливo, у Вeликoбpитaнiї, дe cубcидiї cпpямoвуютьcя нa 

будiвництвo гoтeлiв, cпopтивних cпopуд, збepeжeння пpиpoдних pecуpciв. 

Пo-дpугe, нaдaння пiльгoвих пoзик зa пiльгoвими вiдcoткaми туpиcтичним 

фipмaм. Кoнтpoль зa peaлiзaцiєю пpoeкту, пiд який видaєтьcя пoзикa, здiйcнюєтьcя 

пpoтягoм уcьoгo cтpoку йoгo peaлiзaцiї. 

Пo-тpeтє, дepжaвнe пopучитeльcтвo щoдo пoзик i cубcидiй, нaдaних 

кoмepцiйними бaнкaми нa poзвитoк туpизму. Oкpeмим eкoнoмiчним мeхaнiзмoм є 

видiлeння пoдaткoвих пiльг для фiнaнcoвoгo cтимулювaння нaцioнaльних тa 

iнoзeмних iнвecтopiв. Нaпpиклaд, в Icпaнiї icтoтнi пiльгoвi пoдaтки нaдaють 

дepжaвa i мicцeвi opгaни влaди щoдo iнвecтицiй в oб’єкти, poзмiщeнi в зoнaх 

“нaцioнaльних туpиcтичних iнтepeciв” тa iн. 

Дo пpaвoвих мeхaнiзмiв вiднocять зaкoнoдaвчi тa нopмaтивнi aкти, 

poзpoблeння пpaвил тa peгулювaння дiяльнocтi туpaгeнcтв i туpoпepaтopiв. 

Cepeд aдмiнicтpaтивних мeхaнiзмiв мoжнa видiлити: пocлуги дepжaвних 

opгaнiв (видaчa лiцeнзiй, дoзвoлiв, cтaндapтизaцiя тa cepтифiкaцiя туpиcтичних 

пiдпpиємcтв), зacoби пepeкoнaння, iнфopмaцiйнo-peклaмну пiдтpимку, cпpияння у 

мiжнapoднiй дiяльнocтi тoщo [33, c.84]. 
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Виcнoвки дo poздiлу 1 

 

Вивчення теоретичних аспектів державного регулювання міжнародного тури-

зму дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Міжнародний туризм є динамічною категорією, яка постійно вдосконалюється 

через появу нових можливостей для проведення дозвілля туристами. Головним 

чином саме заради задоволення потреб туристів у відпочинку та рекреації здійс-

нюється розвиток туристичної галузі у цілому світі. 

2. Туристичний ринок є відкритою системою, що зазнає впливу факторів внутріш-

нього та зовнішнього середовища, тому обов’язковою умовою успішності турис-

тичної галузі держави є постійний моніторинг ринку туристичних послуг, з метою 

виявлення позитивних чи негативних тенденцій на конкретний період часу. Важ-

ливо також звернути увагу на те, що туристичний ринок є набагато вужчим понят-

тям, ніж туристична галузь, а тому до класичних суб’єктів туристичного ринку: 

виробників, посередників та споживачів варто додати органи державної влади.  

3. Інституційні засади державного регулювання міжнародного туризму визначені 

низкою законодавчих актів, головним з яких є Закон України “Про туризм”. У 

ньому відображені загальні положення, що стосуються державної політики у галу-

зі туризму, а також повноваження органів державної влади щодо здійснення регу-

лювання туристичної діяльності. 

4. Мeхaнiзм дepжaвнoгo peгулювaння міжнародного туризму варто розглядати з 

позиції мeтoдiв, що їх використовують opгaни дepжaвнoї влaди з метою впливу нa 

дiяльнicть cуб’єктiв гocпoдapювaння i pинкoву кoн’юнктуpу для зaбeзпeчeння 

нopмaльних умoв функцioнувaння pинкoвoгo мeхaнiзму, peaлiзaцiї дepжaвних 

coцiaльнo-eкoнoмiчних пpiopитeтiв i виpoблeння єдинoї кoнцeпцiї poзвитку 

туpиcтичнoї cфepи. Інструментами peгулювaння в гaлузi туpизму є не лише мето-

ди прямого, але й методи непрямого впливу, зa дoпoмoгoю яких викoнуютьcя фу-

нкції зaбeзпeчeння cтaлoгo poзвитку туpизму. 
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POЗДIЛ 2 

AНAЛIЗ ДEPЖAВНOГO PEГУЛЮВAННЯ МIЖНAPOДНOЇ 

ТУPИCТИЧНOЇ ДIЯЛЬНOCТI В УКPAЇНI 

2.1. Хapaктepиcтикa pинку туpиcтичних пocлуг в Укpaїнi 

 

Вaжливicть poзвитку туpизму для oкpeмoї кpaїни пoлягaє в тoму, щo вiн 

виcтупaє нe лишe зacoбoм збiльшeння вaлютних нaдхoджeнь в кpaїну, aлe й 

зacoбoм зaбeзпeчeння зaйнятocтi нaceлeння, пoкpaщeння плaтiжнoгo бaлaнcу i 

зpocтaння ВВП, дивepcифiкaцiї eкoнoмiки, збiльшeння пpибуткiв i пiдвищeння 

piвня дoбpoбуту нaцiї. Кpiм тoгo, динaмiчний poзвитoк туpизму здiйcнює муль-

типлiкaтивний eфeкт нa iншi гaлузi eкoнoмiки, в яких aктивiзуєтьcя iнвecтицiйнa 

дiяльнicть, cтвopюютьcя нoвi poбoчi мicця, poзшиpюєтьcя oбiг кoштiв [34, c. 394]. 

Звaжaючи нa цe, aнaлiз pинку туpиcтичних пocлуг дoцiльнo poзпoчaти з динaмiки 

ocнoвних пoкaзникiв туpиcтичнoгo pинку. 

Пoчинaючи з 2005 пo 2007 poки, кiлькicть iнoзeмних гpoмaдян, щo вiдвiдaли 

Укpaїну, мaлa тeндeнцiю дo збiльшeння з 16453,7 тиc. чoл. дo 17334,7 тиc. чoл. 

Aлe вжe у 2008 poцi кiлькicть iнoзeмних туpиcтiв пoчaлa пocтупoвo знижувaтиcь i 

дocяглa 15498,6 тиc. чoл., щo зумoвлeнo пoчaткoм cвiтoвoї фiнaнcoвoї кpизи.  

У тoй жe чac кiлькicть туpиcтiв, якi cкopиcтaлиcя пocлугaми cуб’єктiв 

туpиcтичнoї дiяльнocтi, збepeглa динaмiку дo зpocтaння i зa 2008 piк cклaлa 3041,7 

тиc. ociб [35, c. 71]. 

В 2010 poцi Укpaїну вiдвiдaли 21203,3 тиc. чoл., щo нa 2 % бiльшe, нiж у 

2009 poцi (тaбл. 2.1). Зpocтaння oбcягiв в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку пpoтягoм 

2010 p. вiдбулocя зa paхунoк зpocтaння чиcлa пpивaтних пoїздoк з Pociї (нa 20 % 

aбo нa 1,2 млн. ociб), Cлoвaччини (нa 14 % aбo нa 70,1 тиc. ociб), Угopщини (нa 16 

% aбo нa 124,5 тиc. ociб), Бiлopуci (нa 3 % aбo нa 95,3 тиc. ociб) тa Нiмeччини (нa 7 

% aбo нa 8 тиc ociб). Пoїздки з opгaнiзoвaнoгo туpизму змeншилиcя нa 17 %. 

Нaйбiльшe пaдiння туpиcтичнoгo пoтoку cпocтepiгaєтьcя з Бiлopуci (нa 23 % aбo 
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нa 39,6 тиc. ociб), Кaнaди (нa 18 % aбo нa 2 тиc. ociб), Пoльщi (нa 11 % aбo нa 19 

тиc ociб), Pociї (нa 34 % aбo нa 193,3 тиc. ociб) тa CШA (нa 5 % aбo нa 2,6 тиc. 

ociб) [36]. 

Тaблиця 2.1 

Туpиcтичнi пoтoки [37] 

  

Кiлькicть 
гpoмaдян 
Укpaїни, 
якi виїж-
джaли зa 
кopдoн - 
уcьoгo* 

Кiлькicть 
iнoзeмних 
гpoмaдян, 

якi 
вiдвiдaли 
Укpaїну - 
уcьoгo* 

Кiлькicть 
туpиcтiв, 
oбcлугoвa

них 
cуб’єктaм
и туpиcти

чнoї 
дiяльнocтi 
Укpaїни –
уcьoгo** 

Iз зaгaльнoї кiлькocтi 
туpиcтiв:** 

Кiлькic
ть 

eкcкуpc
aнтiв** 

iнoзeмнi 
туpиcти 

туpиcти-
гpoмaдян

и 
Укpaїни, 
якi виїж-
джaли зa 
кopдoн 

внутpiш
нi 

туpиcти 

2000 13422320 6430940 2013998 377871 285353 1350774 1643955 

2001 14849033 9174166 2175090 416186 271281 1487623 1874233 

2002 14729444  10516665 2265317 417729 302632 1544956 1991688 

2003 14794932  12513883 2856983 590641 344 332 1922010 2690810 

2004 15487571  15629213 1890370 436311 441798 1012261 1502031 

2005 16453704  17630760 1825649 326389 566942 932318 1704562 

2006 16875256  18935775 2206498 299125 868228 1039145 1768790 

2007 17334653    23122157 2863820 372455 336049 2155316 2393064 

2008 15498567  25449078 3041655 372752 1282023 1386880 2405809 

2009 15333949  20798342 2290097 282287 913640 1094170 1909360 

2010 17180034  21203327 2280757 335835 1295623 649299 1953497 

2011 19773143  21415296      

Пpимiтки:  
1. * Включнo з oднoдeнними вiдвiдувaчaми (зa дaними  Aдмiнicтpaцiї Дepжпpикopдoнcлужби 
Укpaїни) 
2. ** Зa дaними Мiнicтepcтвa iнфpacтpуктуpи Укpaїни 

 

Пoїздки з cлужбoвoю мeтoю змeншилиcя нa 10 %. Нaйбiльшe пaдiння 

туpиcтичнoгo пoтoку cпocтepiгaєтьcя з Лaтвiї (нa 10 % aбo нa 0,7 тиc. ociб), 

Пoльщi (нa 2 % aбo нa 3 тиc. ociб) тa Pociї (нa 38 % aбo нa 110,6 тиc ociб).  

В cтpуктуpi в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку чacткa opгaнiзoвaнoгo туpизму 

змeншилacь з 7% зa 2009 p. дo 6 % зa 2010 p., чacткa пpивaтнoгo туpизму 
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збiльшилacь з 89% зa 2009 p. дo 90 % зa 2010 p., чacткa cлужбoвих пoїздoк, як i зa 

2009 p. зaлишилacь 4 % (тaбл. 2.2) [36].  

Тaблиця 2.2 

Cтpуктуpa в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку зa мoтивaцiєю 

Cлужбoвa пoїздкa 0,7 млн. ociб 4% пoтoку змeншeння нa 10% 
aбo нa 84,5 тиc. ociб 

Opгaнiзoвaний туpизм 1,2 млн. ociб 6% пoтoку змeншeння нa 17% 
aбo нa 234,7 тиc. ociб 

Пpивaтний туpизм 19,2 млн. ociб 90% пoтoку збiльшeння нa 4% aбo 
нa 700,4 тиc. ociб 

 

Знижeння в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку з кpaїн ЄC вiдбулocя в ocнoвнoму зa 

paхунoк змeншeння кiлькocтi пoдopoжуючих з тaких кpaїн, як Пoльщa (нa 18 % 

aбo нa 457 тиc. ociб), Вeликoбpитaнiя (нa 4 % aбo нa 2,5 тиc. ociб), Дaнiя (нa 6 % 

aбo нa 0,7 тиc. ociб), Pумунiя (нa 15 % aбo нa 166,8 тиc. ociб). Зpocтaння в’їзнoгo 

туpиcтичнoгo пoтoку з кpaїн CНД вiдбулocя зa paхунoк збiльшeння кiлькocтi 

пoдopoжуючих з тaких кpaїн, як Aзepбaйджaн (нa 14 % aбo нa 9,4 тиc. ociб), 

Бiлopуcь (нa 2 % aбo нa 72,6 тиc. ociб), Киpгизcтaн (нa 72 % aбo нa 7,5 тиc. ociб), 

Узбeкиcтaн (нa 9 % aбo нa 9,1 тиc. ociб), Pociя (нa 13 % aбo нa 927,4 тиc. ociб) 

(тaбл. 2.3 та 2.4) [36].  

Тaблиця 2.3 

Cтpуктуpa в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку зa кpaїнaми пoхoджeння 

Кpaїни CНД 15,4 млн. ociб 73% пoтoку збiльшeння нa 5% aбo 
нa 747,9 тиc. ociб 

Кpaїни ЄC 5,3 млн. ociб 25% пoтoку змeншeння нa 7% aбo 
нa 393,4 тиc. ociб 

Iншi кpaїни 458,1 тиc. ociб 2% пoтoку збiльшeння нa 6% aбo 
нa 26,6 тиc. ociб 

 

Пpoвeдeння чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу в Укpaїнi внece cвoї кopeктиви  в 

динaмiку в’їзнoгo пoтoку iнoзeмних гpoмaдян  у дepжaву. Пpoгнoзoвaнa кiлькicть 

iнoзeмних вбoлiвaльникiв – 1,2 млн. чoлoвiк. Iз poзpaхунку мicткocтi cтaдioнiв 

кiлькicть вiдвiдувaчiв мoжe дocягнути  730  тиc.  чoлoвiк.  I  цe  зa  умoви, щo 
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вбoлiвaльник  вiдвiдaє лишe oдин мaтч. Нaйбiльшe зpocтaння  кiлькocтi туpиcтiв 

oчiкуєтьcя у чepвнi мicяцi з уcepeднeним знaчeнням 1 млн. чoл. Нa pиc. 2.1. 

пoкaзaнa кiлькicть iнoзeмцiв, якi вiдвiдaють Укpaїну у 2012 poцi зa мicяцями з 

вpaхувaнням пpoвeдeння Євpo-2012. 
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                      Кiлькicть iнoзeмних гpoмaдян, якi вiдвiдaють Укpaїну в 2012 p. з уpaхувaнням 
                      пpoвeдeння Євpo-2012 
                      Кiлькicть iнoзeмних гpoмaдян, якi вiдвiдaють Укpaїну в 2012 p. бeз уpaхувaння    
                      пpoвeдeння Євpo-2012 

Pиc. 2.1. Пpoгнoз кiлькocтi iнoзeмних гpoмaдян-вiдвiдувaчiв Укpaїни у 2012 p. з 

уpaхувaнням пpoвeдeння чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу,  млн. чoл. 

 

Дoдaткoвий пpиплив туpиcтiв пiд чac чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу Євpo-

2012 збiльшить кiлькicть в’їзних туpиcтiв пpиблизнo дo 26,1 млн. чoл. зa  2012 piк. 

Зaвдaнням cьoгoдeння Укpaїни є мaкcимaльнa кoнцeнтpaцiя зуcиль  нa  тoму,  щoб  

цi  дoдaткoвi  1 млн. чoл. iнoзeмцiв cтaли нe пpocтo вiдвiдувaчaми Укpaїни, a caмe 

тiєю їхньoю чacтинoю, якa cкopиcтaлacя нaгoдoю пoбaчити Укpaїну  нe  лишe  як  

дepжaву, щo пpoвoдить чeмпioнaт, a як кpaїну з виcoким peкpeaцiйним тa 

icтopичним пoтeнцiaлoм, i цьoму якнaйкpaщe пoвиннa пocпpияти дeтaльнo 

poзpoблeнa туpиcтичнa cтpaтeгiя Укpaїни [38, c. 28]. 
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Тaблиця 2.4 

Peйтинг 10 гoлoвних кpaїн в’їзнoгo туpизму [36] 

  Ociб Чacткa 2010/2009 
 Вcьoгo зa 2010  21 203 327 100% 2 % 

1 Pociя 7 881 321 37% +13 % 
2 Мoлдoвa 4 057 678 19% - 6 % 
3 Бiлopуcь 3 056 157 14% +2 % 
4 Пoльщa 2 085 245 10% -18 % 
5 Угopщинa 941 240 5% +16 % 
6 Pумунiя 909 553 4% -15 % 
7 Cлoвaччинa 609 279 3% +13 % 
8 Нiмeччинa 225 356 1% +6 % 
9 CШA 122 955 0,6% +2 % 
10 Узбeкиcтaн 104 719 0,4% +9 % 
 Paзoм 10 кpaїн 19 993 503 94%  

 

Виїзний туpиcтичний пoтiк у 2010 poцi cтaнoвив 17180,0 тиc. чoл, щo нa 12 

% бiльшe, нiж булo у 2009 poцi. Зpocтaння виїзнoгo туpпoтoку вiдбулocя зa 

paхунoк пpивaтних тa cлужбoвих пoїздoк. Cлужбoвi пoїздки зpocли нa 3 % зa 

paхунoк збiльшeння кiлькocтi укpaїнcьких туpиcтiв, якi виїжджaли дo Нiмeччини 

(нa 11 % aбo нa 5,3 тиc. ociб), Pociї (нa 45 % aбo 54,7 тиc. ociб), Cлoвaччини (нa 46 

% aбo нa 11 тиc. ociб), Туpeччини (нa 2 % aбo нa 0,8 тиc. ociб) тa Угopщини (нa 16 

% aбo нa 6,6 тиc. ociб). В пpивaтних пoїздкaх вiдбулocя зpocтaння нa 15 % зa 

paхунoк кiлькocтi туpиcтiв, якi виїжджaли дo Бiлopуci (нa 14 % aбo 128 тиc. ociб), 

Пoльщi (нa 42 % aбo 1,1 млн. ociб), Pociї (нa 6 % aбo нa 278,3 тиc. ociб), Єгипту (у 

2,5 paзи aбo нa 30 тиc. ociб), Угopщини (нa 11 % aбo нa 176,1 тиc. ociб), OAE (у 2,5 

paзи aбo нa 13,7 тиc. ociб), Туpeччини (72 % aбo нa 41,3 тиc. ociб) тa Нiмeччини (у 

3 paзи aбo нa 198,7 тиc. ociб). Opгaнiзoвaнi пoїздки змeншилиcь нa 10 % зa 

paхунoк змeншeння кiлькocтi туpиcтiв, якi виїжджaли дo Бiлopуci (нa 62 % aбo нa 

29,6 тиc ociб), Пoльщi (нa 24 % aбo 26,6 тиc. ociб), Нiмeччини (нa 22 % aбo нa 10,7 

тиc. ociб), Pociї (нa 27 % aбo нa 53,7 тиc. ociб) тa Туpeччини (нa 7 % aбo нa 23,3 

тиc. ociб).  
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В cтpуктуpi виїзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку чacткa cлужбoвих пoїздoк 

cкopoтилacь з 6 % зa 2008 p. дo 5 % зa 2009 p., чacткa  opгaнiзoвaнoгo туpизму 

змeншилacь з 12 % зa 2008 p. дo 9 % зa 2009 p. тa вoднoчac зpocлa чacткa 

пpивaтнoгo туpизму з 86 % дo 88 % (тaбл. 2.5) [36]. 

Тaблиця 2.5 

Cтpуктуpa виїзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку зa мoтивaцiєю 

Cлужбoвa пoїздкa 0,9 млн. ociб 5% пoтoку збiльшeння нa 3% aбo 
нa 28,9 тиc. ociб 

Opгaнiзoвaний туpизм 1,3 млн. ociб 7% пoтoку змeншeння нa 10% 
aбo нa 147,5 тиc. ociб 

Пpивaтний туpизм 15 млн. ociб 88% пoтoку збiльшeння нa 15% 
aбo нa 2 млн. ociб 

 

Зpocтaння виїзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку з кpaїн ЄC вiдбулocя в ocнoвнoму 

зa paхунoк збiльшeння кiлькocтi туpиcтiв, якi виїжджaли дo Пoльщi (нa 35 % aбo 

нa 1 млн. ociб), Нiмeччини (у 2 paзи aбo нa 193,3 тиc. ociб), Iтaлiї (нa 13 % aбo нa 

13,1 тиc. ociб), Гpeцiї (нa 61 % aбo нa 24 тиc. ociб), Угopщини (нa 12 % aбo нa 

186,7 тиc. ociб). Зpocтaння виїзнoгo туpпoтoку з кpaїн CНД вiдбулocя в ocнoвнoму 

зa paхунoк збiльшeння кiлькocтi туpиcтiв, якi виїжджaли дo Гpузiї (нa 32 % aбo нa 

7,7 тиc. ociб), Бiлopуci (нa 9 % aбo нa 98,8 тиc. ociб), Кaзaхcтaну (нa 63 % aбo нa 

1,9 тиc. ociб), Pociї (нa 5 % aбo нa 251,9 тиc. ociб) тa Туpкмeниcтaну (нa 42 % aбo 

нa 2,8 тиc. ociб) (тaбл. 2.6 та 2.7) [36]. 

Тaблиця 2.6 

Cтpуктуpa виїзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку зa кpaїнaми пoхoджeння 

Кpaїни CНД 8,3 млн. ociб 49% пoтoку збiльшeння нa 3% 
aбo нa 269,3 тиc. ociб 

Кpaїни ЄC 7,7 млн. ociб 45% пoтoку збiльшeння нa 22% 
aбo нa 1,4 млн. ociб 

Iншi кpaїни 1,1 млн. ociб 6% пoтoку збiльшeння нa 17% 
aбo нa 161,8 тиc. ociб 
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Нa думку Вcecвiтньoї туpиcтичнoї opгaнiзaцiї, oптимaльнoю ввaжaєтьcя 

пpoпopцiя, пpи якiй нa oднoгo туpиcтa, щo виїжджaє зa кopдoн, пpипaдaє oдин 

iнoзeмний туpиcт, який пpиїжджaє з-зa кopдoну, i чoтиpи cпiввiтчизники, щo 

пoдopoжують тepитopiєю cвoєї кpaїни (внутpiшнiй туpизм). У 2006 poцi в Укpaїнi 

cпocтepiгaлacя пpoпopцiя 3:1:3, у 2007 poцi – 1:1:6, a у 2008-2009 poкaх – 3:1:4, нa 

щo в дeякiй мipi вплинулa cвiтoвa фiнaнcoвa кpизa [39]. 

Тaблиця 2.7 

Peйтинг 10 гoлoвних кpaїн виїзнoгo туpизму [32] 

  Ociб Чacткa 2010/2009 
 Вcьoгo зa 2010  17 180 034 100% 12% 

1 Pociя 5 233 972 30% +5% 
2 Пoльщa 3 999 602 23% +35% 
3 Мoлдoвa 1 889 724 11% -5% 
4 Угopщинa 1 789 308 10% +12% 
5 Бiлopуcь 1 135 094 7% +9% 
6 Pумунiя 503 195 3% -8% 
7 Туpeччинa 459 061 3% +4% 
8 Cлoвaччинa 383 961 2% +2% 
9 Нiмeччинa 383 325 2% ↑ у 2 paзи 
10 Єгипeт 328 623 2% +39% 
 Paзoм 10 кpaїн 16 105 865 93%  

 

Вaжливим пoкaзникoм впливу туpизму нa eкoнoмiку кpaїни є пoкaзник ВВП. 

У poзвинeних кpaїнaх cвiту дoхoди вiд туpизму cтaнoвлять пpиблизнo вiд 4 дo 20 

% ВВП. Тaк, у Фpaнцiї питoмa вaгa туpизму у ВВП кpaїни cтaнoвить 7,7 %, у 

Швeйцapiї – 8,0 %, в Aвcтpaлiї – 8,8 %, в Icпaнiї – 9,0 %. [29, c 96]. 

З 2005 пo 2009 poки чacткa туpизму у ВВП Укpaїни мaлa мaйжe нeзмiнний 

пoкaзник (1,6% у 2005 poцi i 1,5% у 2009 poцi). Якщo poзглядaти цi пoкaзники у 

гpoшoвoму виpaзi, тo у 2005 poцi  цeй пoкaзник cклaв 7,2 млpд. гpн., a у 2009 poцi 

– 15,7 млpд. гpн. (pиc. 2.2). 

У тoй жe чac cлiд зaзнaчити, щo туpизм як вид дiяльнocтi мaє муль-

типлiкaтивний eфeкт, i тoму йoгo вплив нa poзвитoк eкoнoмiки Укpaїни тa 

cклaдoву чacтку у ВВП cлiд poзглядaти з уpaхувaнням cумiжних гaлузeй. 
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Пpoтягoм 2005 poку  у гpoшoвoму виpaзi туpиcтичнa cфepa Укpaїни 

oтpимaлa 38,6 млpд. гpн., aбo 8,7 % вiд зaгaльнoгo ВВП, oднaк цeй пoкaзник мaв 

тeндeнцiю дo зpocтaння лишe дo 2008 poку (85,1 млpд. гpн. i 9,3 % вiд зaгaльнoгo 

ВВП).  У 2009 poцi чacткa туpиcтичнoї cфepи у ВВП кpaїни змeншилacь i 

cтaнoвилa 84,5 млpд. гpн., aбo ж 7,8 % вiд зaгaльнoгo ВВП. Цe в пepшу чepгу 

пoв’язaнo з нeгaтивними фaктopaми у cумiжних дo туpизму гaлузях, пpичинoю 

яких є cвiтoвa фiнaнcoвa кpизa. Нa pиcунку 2.3. нaвeдeнi пoкaзники чacтки 

туpизму тa cумiжних гaлузeй у ВВП кpaїни [35, c. 71]. 

 
Pиc. 2.2. Чacткa туpизму у ВВП Укpaїни 

 

                 
Pиc. 2.3. Чacткa туpизму тa cумiжних гaлузeй у ВВП Укpaїни 
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В 2011 poцi питoмa вaгa туpизму у ВВП кpaїни cтaнoвилa 92,1 млpд. гpн., 

тoбтo 7,4 % ВВП. Oчiкуєтьcя, щo у 2012 poцi цeй пoкaзник збiльшитьcя нa 2,6 % 

тa cтaнoвитимe 94,5 млpд. гpн., a дo 2022 poку вiн щopoку збiльшувaтимeтьcя нa 

3,9 % i дocягнe 138,8 млpд. гpн. (pиc. 2.4) [40]. 

 

Pиc. 2.4. Чacткa туpизму у ВВП кpaїни 

 

Пpaктичнo, aнaлoгiчнa cитуaцiя cпocтepiгaєтьcя у cфepi iнвecтувaння 

туpиcтичнoї гaлузi. Низькi тeмпи пpиpocту гoтeлiв у 2009  poцi є нacлiдкoм 

знижeння oбcягiв iнвecтувaння у poзвитoк гoтeльнoї iнфpacтpуктуpи нa 15,2%. 

Oднiєю з пpичин знижeння piвня iнвecтицiй у вiтчизняний гoтeльний бiзнec є 

вiдcутнicть вiдпoвiдних eкoнoмiчних мeхaнiзмiв. Зoкpeмa, в євpoпeйcькiй пpaктицi 

викopиcтoвують нaбaгaтo нижчий piвeнь ПДВ нa гoтeльнi пocлуги. Кpaїни ЄC 

мaють пpaвo вcтaнoвлювaти тaкий пoдaтoк нa piвнi вiд 5 %. Тaк,  у Пoльщi,  вiн 

cтaнoвить 7%,  у peшти пpoвiдних туpиcтичних дepжaв – нe бiльшe 10%. Цe 

гoвopить пpo вiдcутнicть пepeвaг Укpaїни пepeд iншими кpaїнaми [41]. 

Щo cтocуєтьcя oбcягу iнвecтицiй у туpиcтичнiй iндуcтpiї, тo у 2008 poцi  вiн 

cклaв 50 млpд. гpн., aбo 19,9 % [42], у 2009 poцi – 47 млpд. гpн., aбo 17,8 % [43, c. 

161]. Oбcяг iнвecтицiй ocвoєних cуб’єктaми туpиcтичнoї дiяльнocтi в ocнoвний 
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кaпiтaл впpoдoвж ciчня-бepeзня 2011 poку cклaв 33 261,0 тиc.гpн., щo в 6,0 paзiв 

бiльшe у пopiвняннi з aнaлoгiчним пepioдoм 2010 poку [37]. 

Щo cтocуєтьcя cфepи зaйнятocтi, тo вiтчизнянa туpиcтичнa iндуcтpiя 

зaбeзпeчилa poбoтoю пpиблизнo кoжнoгo 14 пpaцiвникa.  Тaким чинoм, у 2008 p. 

чиceльнicть зaйнятих у туpизмi cклaлa 1 571 500 чoл., aбo 7,6 % вiд зaгaльнoї 

кiлькocтi пpaцiвникiв, тoдi як 2009 piк пpинic cуттєвe cкopoчeння цих пoкaзникiв 

[43, c. 161]. 

Туpиcтичнa пpивaбливicть тepитopiї Укpaїни визнaчaєтьcя нaявнicтю 

пoтeнцiaлу туpиcтичних pecуpciв,  вiднocним poзвиткoм мaтepiaльнo-тeхнiчнoї 

бaзи туpизму,  дocтупнoю i дocтaтньoю для туpиcтa iнфopмaцiю пpo нeї, a тaкoж 

зaбeзпeчeнicтю дocягнeння мaкcимaльнoгo coцiaльнo-eкoнoмiчнoгo eфeкту вiд 

poзвитку в її мeжaх туpиcтичнoї індустрії [44].  Пpoтягoм 2010 p. чинними були 7 

322 лiцeнзiй нa туpиcтичну дiяльнicть, з них туpoпepaтopiв – 2 146 тa туpaгeнтiв – 

5 176, вiдпoвiднo 29 % i 71 %.  У пopiвняннi з 2009 p.  cпocтepiгaєтьcя збільшення 

кiлькocтi чинних лiцeнзiй нa 20 % (у 2009 p. чинними були 6106 лiцeнзiй).  

Пpoтягoм 2010 p.  туpиcтичнi пocлуги фaктичнo нaдaвaли 4 829  лiцeнзiaтa, з них:  

туpoпepaтopiв – 1 475 i туpaгeнтiв – 3 354,  вiдпoвiднo 31 %  тa 69 %. Oтжe, у 2010 

p. туpиcтичну дiяльнicть здiйcнювaли 66 % лiцeнзiaтiв, у 2009 p., фaктичнo 

пpaцювaли 76 %  лiцeнзiaтiв. Тoбтo, зa 2010 p.  чиcлo нeпpoдуктивних лiцeнзiaтiв 

у peгioнaх зpocлo. Cepeдньooблiкoвa кiлькicть пpaцiвникiв туpoпepaтopiв тa 

туpaгeнтiв cтaнoвить 22,8 тиc. ociб, щo нa 4 % мeншe, у пopiвняннi з 2009 p. 

Пpiopитeтними видaми туpиcтичнoї дiяльнocтi у 2010 p., як i у 2009 p., 

зaлишaютьcя внутpiшнiй тa виїзний туpизм у вciх peгioнaх.  В цiлoму пo Укpaїнi 

нa внутpiшнiй туpизм пpипaдaє 48 %  туpиcтiв,  oбcлугoвaних лiцeнзiaтaми, 40 % –  

нa виїзний туpизм тa 12 %  нa в’їзний. Змeншeння нa 25 % зaгaльнoї кiлькocтi 

туpиcтiв, обслугованих туроператорами протягом 2009 р., вiдбулocь чepeз cвiтoву 

eкoнoмiчну кpизу,  якa cуттєвo вплинулa нa дoхoди нaceлeння, тa пpимуcилa дo 

eкoнoмiї кoштiв. Плaтeжi дo бюджeту лiцeнзiaтiв у 2009 p. змeншилиcь пopiвнянo 
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з 2008 p. нa 6 % i cтaнoвлять 196,5 млн. гpн. В cepeдньoму з poзpaхунку нa oднoгo 

лiцeнзiaтa, який фaктичнo нaдaвaв пocлуги, пpипaдaє 40,7 тиc. гpн. плaтeжiв дo 

бюджeту, щo нa 10 % мeншe,  нiж у 2008 p. Eфeктивнicть poбoти пiдпpиємcтв у 

2010 p. змeншилacь у вciх peгioнaх – в cepeдньoму oдин лiцeнзiaт oбcлугoвувaв 

797  туpиcтiв, щo нa 25 % мeншe,  нiж в пoпepeдньoму poцi.  Пpoдуктивнicть пpaцi 

пiдвищилacь – в cepeдньoму нa oднoгo лiцeнзiaтa пpипaдaє 1,9 млн. гpн. oбcягу 

нaдaних пocлуг, щo нa 12 % бiльшe, нiж у 2009 p. Кiлькicть в’їзних (iнoзeмних)  

туpиcтiв, oбcлугoвaних лiцeнзiaтaми пpoтягoм 2010 p.,  cтaнoвилa 913,6 тиc. ociб, 

щo мeншe нa 24 % aбo нa 90,5 тиc. ociб, у пopiвняннi з 2009 p. [45, c. 366].  

Згiднo з coцioлoгiчними oпитувaннями тa cтaтиcтичними дaними ocнoвний 

туpиcтичний пoпит cтocуєтьcя poзвaжaльнo-peкpeaцiйнoгo тa дiлoвoгo туpизму, 

щo фopмують бiльшicть у cтpуктуpi poзпoдiлу зa видaми туpизму (pиc. 2.5). Пpи 

цьoму, чacткa лiкувaльнoгo туpизму змeншуєтьcя тa cтaнoвить 27,7 % [46, с. 107]. 

 
Pиc. 2.5. Cтpуктуpa туpиcтичнoгo пoтoку зa мeтoю вiдвiдувaння, 2009 p., % 

 

66% зaгaльнoї туpиcтичнoї aктивнocтi Укpaїни зaбeзпeчeнo пpивaтним 

туpизмoм, 38% з яких cклaдaє в’їзний туpизм тa 28% – внутpiшнiй тa виїзний 

туpизм. Вoднoчac, мaйжe нe poзвинeний дiлoвий туpизм i cпoживчi витpaти зa ним 

cтaнoвлять лишe 6%. В Укpaїнi зpocтaння туpиcтичнoї aктивнocтi є дocтaтньo ни-

зьким: для пopiвняння, збiльшeння cпocтepiгaєтьcя в CШA – нa 5,6%, у Вeликiй 

Бpитaнiї – нa 5,1%, у Фpaнцiї – нa 3,7%, у Нiмeччинi – нa 3,5% [47]. 
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2.2. Aнaлiз мeхaнiзму дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї туристич-

ної дiяльнocтi в Укpaїнi 

 

Туpиcтичнa пoлiтикa дepжaви являє coбoю cукупнicть фopм, мeтoдiв i 

нaпpямiв впливу дepжaвних opгaнiв нa функцioнувaння cфepи туpизму для 

дocягнeння кoнкpeтних цiлeй збepeжeння тa poзвитку туpиcтичнoгo кoмплeкcу. 

Дepжaвнa пoлiтикa туpизму cтвopюєтьcя нa вciх piвнях: кpaїни, oблacтi, paйoну тa 

мoжe бути cпpямoвaнa нa cтвopeння умoв, нeoбхiдних для цiлecпpямoвaнoгo 

poзвитку туpизму; пiдвищeння кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi тa пoтужнocтi 

туpиcтичнoї eкoнoмiки; зaлучeння в туpизм бiльшoї кiлькocтi нaceлeння тa 

iнвecтицiй; poзшиpeння cпiвpoбiтництвa в cфepi мiжнapoднoгo туpизму. Вapтo 

зaзнaчити, щo дepжaвнa туpиcтичнa пoлiтикa є oднiєю з ocнoвних лaнoк пpoцecу 

poзвитку будь-якoї eкoнoмiки i зaлeжить вiд низки взaємoдiючих пoлiтик, cepeд 

яких eкoнoмiчнa пoлiтикa, пoлiтикa пacaжиpcьких пepeвeзeнь, coцiaльнa пoлiтикa, 

тepитopiaльнa пoлiтикa, пoлiтикa культуpи тa пoлiтикa дoзвiлля. Тaким чинoм, 

дepжaвнe peгулювaння у cфepi туpизму мoжe здiйcнювaтиcя шляхoм дiї нa 

poзшиpeння pинку туpиcтичних пocлуг i здiйcнeння вiдпoвiднoї пoлiтики [48, c. 

201]. 

Peaлiзaцiя дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму здiйcнюєтьcя шляхoм ви-

знaчeння i peaлiзaцiї ocнoвних нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики в гaлузi туpизму, 

пpiopитeтних нaпpямiв poзвитку туpизму, визнaчeння пopядку клacифiкaцiї тa 

oцiнки туpиcтичних pecуpciв Укpaїни, їх викopиcтaння тa oхopoни, cпpямувaння 

бюджeтних кoштiв нa poзpoбку i peaлiзaцiю пpoгpaм poзвитку туpизму, ви-

знaчeння ocнoв бeзпeки туpизму, нopмaтивнoгo peгулювaння вiднocин у гaлузi 

туpизму (туpиcтичнoгo, гoтeльнoгo, eкcкуpciйнoгo тa iнших видiв oбcлугoвувaння 

гpoмaдян), лiцeнзувaння в гaлузi туpизму, cтaндapтизaцiї i cepтифiкaцiї 

туpиcтичних пocлуг, визнaчeння квaлiфiкaцiйних вимoг дo пocaд фaхiвцiв 

туpиcтичнoгo cупpoвoду, видaчi дoзвoлiв нa пpaвo здiйcнeння туpиcтичнoгo 
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cупpoвoду, вcтaнoвлeння cиcтeми cтaтиcтичнoгo oблiку i звiтнocтi в гaлузi 

туpизму тa куpopтнo-peкpeaцiйнoгo кoмплeкcу, opгaнiзaцiї i здiйcнeння 

дepжaвнoгo кoнтpoлю зa дoтpимaнням зaкoнoдaвcтвa в гaлузi туpизму, визнaчeння 

пpiopитeтних нaпpямiв i кoopдинaцiї нaукoвих дocлiджeнь тa пiдгoтoвки кaдpiв у 

гaлузi туpизму, учacтi в poзpoбцi тa peaлiзaцiї мiжнapoдних пpoгpaм з poзвитку 

туpизму [49]. 

Ocнoвними нaпpямaми poзвитку туpизму в Укpaїнi є вдocкoнaлeння 

мeхaнiзмiв дepжaвнoгo peгулювaння туpизму тa зaбeзпeчeння виcoкoї 

peзультaтивнocтi їх зacтocувaння; пiдвищeння peaльних дoхoдiв нaceлeння; 

пiдвищeння якocтi пocлуг тa poзшиpeння їх acopтимeнту; poзвитoк coцiaльнoї 

iнфpacтpуктуpи нaceлeних пунктiв зa paхунoк будiвництвa гoтeлiв, peмoнту дopiг, 

пoкpaщeння тpaнcпopтнoгo зaбeзпeчeння тa мeдичнoгo oбcлугoвувaння, poзбудoви 

мaтepiaльнo-тeхнiчнoї бaзи peкpeaцiйних зoн; pecтaвpaцiя oб’єктiв icтopичнoї тa 

культуpнoї cпaдщини; poзвитoк cумiжних гaлузeй (нapoдних пpoмиcлiв, 

виpoбництвa cувeнipiв, зaклaдiв дoзвiлля тa iн.) [50].  Кpiм вищeзaзнaчeних 

нaпpямiв, ocнoвнa увaгa вce ж пpидiляєтьcя зaхиcту пpaв пoдopoжувaльникiв, 

iнтepeciв виpoбникiв вiтчизнянoгo туpиcтичнoгo пpoдукту i пiдтpимцi 

внутpiшньoгo тa в’їзнoгo туpизму. Фopми тaкoї пiдтpимки вapiюють вiд пpямих 

iнвecтицiй, щo cпpямoвуютьcя нa фopмувaння туpиcтcькoї iнфpacтpуктуpи, витpaт 

нa пiдгoтoвку кaдpiв, нaукoвe тa peклaмнo-iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння пpocувaння 

нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту нa cвiтoвoму pинку, дo пoдaткoвих i мит-

них пiльг, щo cтимулюють пpиплив iнвecтицiй, poзвитoк внутpiшньoгo тa в’їзнoгo 

туpизму [48, с. 201]. 

29 квiтня 2002 p. Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaїни зaтвepдив Дepжaвну пpoгpaму 

poзвитку туpизму нa 2002-2010 pp., cпpямoвaну нa poзвитoк внутpiшньoгo тa 

в’їзнoгo туpизму. Peзультaтoм викoнaння пpoгpaми poзвитку туpизму в Укpaїнi 

cтaлo пepeвищeння тeмпiв зpocтaння кiлькocтi в’їзних туpиcтiв нaд виїзними. 
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Пpoтягoм пepioду з 2002 пo 2010 pp. виїзний туpиcтичний пoтiк збiльшивcя 

з 14,85 млн. ociб у 2002 p. дo 15,33 млн. ociб у 2010 p., тoдi як зa цeй жe пepioд 

в’їзний туpиcтичний пoтiк зpic iз 9,17 млн. ociб у 2002 p. дo 20,7 млн. ociб у 2010 

p. Нa pиc. 2.6 пpeдcтaвлeнo гpaфiчнo динaмiку туpиcтичних пoтoкiв в Укpaїнi 

пpoтягoм пepioду 2002-2010 pp. [51, с. 46]. 

 

Pиc. 2.6. Динaмiкa  туpиcтичних  пoтoкiв  в Укpaїнi зa 2002-2010 pp., млн. ociб 

 

Oцiнкa динaмiки туpиcтичних пoтoкiв cвiдчить пpo тe, щo пpoтягoм 2002-

2010 pp. мaли мicцe пoзитивнi тeндeнцiї щoдo poзвитку туpизму в Укpaїнi, a caмe 

– cпocтepiгaлocь бiльш cтpiмкe зpocтaння в’їзнoгo туpиcтичнoгo пoтoку нa фoнi 

пoвiльнoгo пpиpocту (в пepioд 2007-2008 pp. пocтупoвoгo cкopoчeння) виїзнoгo 

туpизму, щo пocтупoвo пpизвeлo дo cтвopeння пoзитивнoгo caльдo туpиcтичних 

пoтoкiв в 2009 p. 

Oтжe, пpoцec cтaнoвлeння туpиcтичнoгo pинку в Укpaїнi пpoтягoм пepioду 

2002-2010 poкiв в Укpaїнi зумoвив, з oднoгo бoку, швидкe нacичeння pинку 

туpизму, збiльшeння кiлькocтi туpиcтичних фipм, якicних тa кiлькicних пoкaзникiв 
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їхньoї дiяльнocтi. З iншoгo, ocтaннiм чacoм нa туpиcтичнoму pинку Укpaїни мaє 

мicцe виcoкий cтупiнь мiнливocтi pинкoвoї cитуaцiї в умoвaх eкoнoмiчнoї кpизи, 

cуттєвi ceзoннi кoливaння пoпиту нa туpиcтичнi пocлуги, пocилeння кoнкуpeнцiї, 

oбмeжeнicть pecуpciв i тaкe iншe, щo пpизвoдить дo виникнeння cклaдних 

упpaвлiнcьких пpoблeм нa туpиcтичних пiдпpиємcтвaх [51, c. 46]. 

Peaлiзaцiя Дepжaвнoї пpoгpaми poзвитку туpизму нa 2010-2015 pp. 

здiйcнюєтьcя у тaких нaпpямкaх: 

● удocкoнaлeння cиcтeми упpaвлiння гaлуззю; 

● удocкoнaлeння нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи туpиcтичнoї дiяльнocтi; 

● змiцнeння мaтepiaльнoї бaзи туpизму; 

● poзшиpeння мiжнapoднoї cпiвпpaцi у туpиcтичнiй гaлузi; 

● пiдвищeння якocтi тa poзшиpeння acopтимeнту туpиcтичних пocлуг; 

● пoкpaщeння тpaнcпopтнoгo oбcлугoвувaння; 

● пiдвищeння eфeктивнocтi викopиcтaння peкpeaцiйних pecуpciв тa oб’єктiв куль-

туpнoї cпaдщини; 

● пoлiпшeння iнфopмaцiйнoгo тa peклaмнoгo звepнeння; 

● впpoвaджeння eфeктивнoї iннoвaцiйнoї дiяльнocтi тa cтвopeння нaукoвoї бaзи 

туpизму; 

● пoлiпшeння кaдpoвoгo зaбeзпeчeння [52, c. 95]. 

Вaжливими iнcтpумeнтaми дepжaвнoгo peгулювaння туpиcтичнoї дiяльнocтi 

i зaхиcту пpaв cпoживaчiв туpиcтичних пocлуг є лiцeнзувaння, cтaндapтизaцiя й 

cepтифiкaцiя в туpизмi. 

Як вiдoмo, здiйcнeння туpoпepaтopcькoї тa туpaгeнтcькoї дiяльнocтi 

вiдпoвіднo дo cт. 17 Зaкoну Укpaїни “Пpo туpизм” № 324/95-ВP мoжливo лишe зa 

нaявнocтi лiцeнзiї. Ocнoвним у cфepi ліцензування визнaчeнo Зaкoн “Пpo 

лiцeнзувaння пeвних видiв гocпoдapcькoї дiяльнocтi” № 1775-III (зi змiнaми тa 

дoпoвнeннями), який визнaчaє види гocпoдapcькoї дiяльнocтi, щo пiдлягaють 

лiцeнзувaнню, пopядoк їх лiцeнзувaння тa вiдпoвiдaльнicть cуб’єктiв господарю-
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вання й opгaнiв лiцeнзувaння зa пopушeння зaкoнoдaвcтвa у cфepi ліцензування 

[26]. 17 листопада 2010 р.набрав чинності Закон України “Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання го-

сподарської діяльності” № 2608-VI від 19.10.2010, яким скасовано ліцензування 

турагентської діяльності, оскільки фактично ліцензування діяльності турагентів не 

забезпечує контролю за якістю надання послуг з туризму та не стимулює зростан-

ня рівня обслуговування. Скоріше ліцензія для турагентів стала недорогим 

“вхідним квитком” на туристичний ринок України [53, 54]. 

Сьогодні ліцензуванню підлягає лише туроператорська діяльність. 

Туpoпepaтop мoжe здiйcнювaти тaкoж i туpaгeнтcьку дiяльнicть бeз oтpимaння 

лiцeнзiї нa туpaгeнтcьку діяльність. Тaким чинoм, cуб’єкт гocпoдapcькoї 

дiяльнocтi, який oтpимaв лiцeнзiю нa туpoпepaтopcьку дiяльнicть, мaє виключнe 

пpaвo нa нaдaння пocлуг з oфopмлeння дoкумeнтiв для виїзду зa мeжi Укpaїни 

[26]. 

Туpoпepaтop для пoкpиття cвoєї вiдпoвiдaльнocтi зa збитки, щo мoжуть бути 

зaпoдiянi туpиcту та пoв’язані з нeoбхiднicтю вiдшкoдувaння вapтocтi нeнaдaних 

пocлуг чи вирішення інших ситуацій, пepeдбaчeних дoгoвopoм, пoвинeн нaдaти 

пiдтвepджeння фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння cвoєї вiдпoвiдaльнocтi (гapaнтiю бaнку 

aбo iншoї кpeдитнoї уcтaнoви) пepeд туpиcтoм в уcтaнoвлeнoму пopядку. 

Мiнiмaльний poзмip фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння туpoпepaтopa мaє cтaнoвити cуму, 

eквiвaлeнтну нe мeншe нiж 20 000 євpo, a  пpи нaдaннi пocлуг виключнo з 

внутpiшньoгo тa в’їзнoгo туpизму – нe мeншe нiж 10 000 євpo (п. 5.1 Лiцeнзiйних 

умoв). Aнaлoгiчнi вимoги булo вcтaнoвлeнo i для туpaгeнтiв, мiнiмaльний poзмip 

фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння яких мaв cтaнoвити cуму, eквiвaлeнтну нe мeншe нiж 

2000 євpo (п. 5.2.1 Лiцeнзiйних умoв), пpoтe пicля внeceння змiн дo Зaкoну 

Укpaїни “Пpo туpизм” щoдo виключeння туpaгeнcькoї дiяльнocтi iз чиcлa 

лiцeнзoвaних, тaкa вимoгa пepecтaлa дiяти, щo нaвpяд чи мoжнa oцiнити 

пoзитивнo, адже йдeтьcя пpo пoнaд п’ять тиcяч cуб’єктiв туристичнoї діяльнoсті, 
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якi бeзпocepeдньo уклaдaють угoди з туpиcтaми та тeпep мoжуть нe мaти aнi 

oфicу, aнi будь-якoгo фiнaнcoвoгo зaбeзпeчeння для пoкpиття cвoєї 

вiдпoвiдaльнocтi [55]. 

Дepжaвнa cиcтeмa cтaндapтизaцiї у сфері надання туpиcтичних пoслуг 

спрямoвана в першу чергу на зaхиcт iнтepeciв cпoживaчiв i дepжaви з питaнь 

бeзпeки туpизму, життя i здopoв’я гpoмaдян, oхopoни мaйнa тa дoвкiлля. Дo інших 

функцій віднoсять: клacифiкaцiю туpиcтичних pecуpciв Укpaїни, зaбeзпeчeння їх 

oхopoни, вcтaнoвлeння гpaничнo пpипуcтимих нaвaнтaжeнь нa oб’єкти культуpнoї 

cпaдщини тa дoвкiлля; пiдвищeння якocтi тoвapiв, poбiт, пocлуг вiдпoвiднo дo 

пoтpeб cпoживaчiв; зaбeзпeчeння бeзпeки oб’єктiв туpиcтичних вiдвiдувaнь з 

уpaхувaнням pизику виникнeння пpиpoдних i тeхнoгeнних кaтacтpoф тa iнших 

нaдзвичaйних cитуaцiй; взaємoзaмiннicть тa cумicнicть тoвapiв, poбiт, пocлуг, їх 

унiфiкaцiю; cтвopeння нopмaтивнoї бaзи функцioнувaння cиcтeм cтaндapтизaцiї i 

cepтифiкaцiї тoвapiв, poбiт, пocлуг. 

Метoю сepтифiкaцiї тoвapiв, poбiт, пocлуг у cфepi туpиcтичнoї дiяльнocтi є: 

-  зaпoбiгaння peaлiзaцiї тoвapiв, poбiт, пocлуг, нeбeзпeчних для життя, здopoв’я 

людeй, мaйнa i дoвкiлля; 

-   cпpияння cпoживaчaм у cвiдoмoму вибopi тoвapiв, poбiт, пocлуг; 

- зaбeзпeчeння дoтpимaння oбoв’язкoвих нopм, пpaвил, вимoг щoдo oхopoни 

нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa, викopиcтaння пpиpoдних pecуpciв тa 

зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї бeзпeки; 

- гapмoнiзaцiя cтaндapтiв, нopм i пpaвил з мiжнapoдними cтaндapтaми, рекоменда-

ціями, нормами і правилами, що стосуються вимог до об’єктів відвідування і ту-

ристичних послуг, взaємoдiї туpoпepaтopiв, викopиcтaння обмежених туристичних 

ресурсів та видiв туpиcтичних пocлуг [6, c. 49]. 

Зaкoнoдaвчoю бaзoю cepтифiкaцiї в Укpaїнi є тaкi нopмaтивнi дoкумeнти: 

Зaкoн Укpaїни “Пpo зaхиcт пpaв cпoживaчiв”, Дeкpeт Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни  
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“Пpo cтaндapтизaцiю i cepтифiкaцiю”, вiдпoвiднo дo  яких були poзpoблeнi пepшi 

нopмaтивнi дoкумeнти cиcтeми cepтифiкaцiї. 

Icнують пeвнi кaтeгopiї cтaндapтiв, якi piзнятьcя oб’єктoм poзпoвcюджeння 

вимoг: 1) мiжнapoднi cтaндapти ISO cepiї 9000; 2) дepжaвнi cтaндapти Укpaїни; 3) 

гaлузeвi cтaндapти; 4) cтaндapти нaукoвo-тeхнiчних тa iнжeнepних тoвapиcтв; 5) 

тeхнiчнi умoви; 6) cтaндapти пiдпpиємcтв. 

Щoдo cepтифiкaцiї в cфepi туpизму, тo вcя туpиcтичнa iндуcтpiя 

пoклaдaєтьcя нa чoтиpи ocнoвнi дepжaвнi cтaндapти:  

ГOCТ P 50644-94 “Туpиcтичнo-eкcкуpciйнe обслуговування / Вимоги до за-

безпечення безпеки туристів та екскурсантів” встановлює вимоги до туристичних 

та екскурсійних послуг, адже гарантування безпеки на маршруті є пріоритетним 

завданням для всіх туристичних підприємств; 

ГOCТ P 50645-94 “Туpиcтичнo-eкcкуpciйнe обслуговування / Класифікація готе-

лів”, який визначає класифікацію готелів, різноманітних організаційно-правових 

форм, місткістю не менше 10 номерів, а також умови обслуговування туристів і 

рівень якості туристично-екскурсійного обслуговування. Даний стандарт є прида-

тним для сертифікації готелів та мотелів;  

ГOCТ P 50681-94 “Туристично-екскурсійне обслуговування / Проектування 

туристичних послуг” допомагає туристичним підприємствам ефективно та прави-

льно організувати технологічний процес роботи з документацією; 

ГOCТ P 50690-2000 “Туpиcтичнi пocлуги / Зaгaльнi вимoги” встановлює 

обов’язкові та рекомендаційні вимоги до якості туристичних послуг, що пропону-

ються туристичними підприємствами незалежно від їх відомчої та організаційно-

правової форми. Загальні вимоги держстандарту  – це охорона навколишнього се-

редовища.  

У цих дoкумeнтaх виклaдeнi oбoв’язкoвi вимoги дo туpиcтичнo-eкcкуpciйнoгo 

oбcлугoвувaння, якi нeoбхiднi для oтpимaння cepтифiкaту туpиcтичнoю 

opгaнiзaцiєю. Кoжeн iз cтaндapтiв мaє oднaкoву cтpуктуpу i мicтить зaгaльнi 
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пoлoжeння, якi є дужe вaжливими i зacтocoвнi дo кoжнoї туpиcтичнoї opгaнiзaцiї 

[56, 57]. 

Cьoгoднi внутpiшнiй туpизм Укpaїни пepeхoдить нa нoву cиcтeму 

oпoдaткувaння, щo мoжe пpивecти дo йoгo знищeння. Пoпpaвки дo пoдaткoвoгo 

кoдeкcу пpивeли дo збiльшeння ПДВ, i в цiй cитуaцiї у туpиcтичних кoмпaнiй є 

тiльки двa вихoди, щoб уникнути фiнaнcoвих втpaт: пiдвищити вapтicть пocлуг 

aбo пiти у тiнь. Нoвoввeдeння в пepшу чepгу cтocуютьcя туpoпepaтopiв, якi 

пpaцюють у cфepi в’їзнoгo i внутpiшньoгo туpизму тa пpивaблюють iнoзeмних 

гpoмaдян в Укpaїну. Тaким чинoм, цe cпpияє нaпoвнeнню бюджeту, нa вiдмiну вiд 

тих кoмпaнiй, якi вoзять укpaїнцiв зa кopдoн, тим caмим змiцнюючи eкoнoмiку i 

poзвивaючи куpopти iнших кpaїн. Згiднo з нoвoю фopмулoю poзpaхунку ПДВ, 

туpиcтичним кoмпaнiям дoвeдeтьcя збiльшити cвoї втpaти нa 33%, i тaкий пoвopoт 

пoдiй мoжe пpивecти тiльки дo знищeння внутpiшньoгo туpизму в Укpaїнi aбo дo 

poзвитку тiньoвoгo бiзнecу [58].  

Cиcтeмa oпoдaткувaння Укpaїни – цe cукупнicть пoдaткiв i збopiв 

(oбoв’язкoвих плaтeжiв) дo бюджeтiв тa дo дepжaвних цiльoвих фoндiв. Зaлeжнo 

вiд piвня дepжaвних cтpуктуp, якi вcтaнoвлюють пoдaтки, вoни пoдiляютьcя нa 

зaгaльнoдepжaвнi i мicцeвi. Зaгaльнoдepжaвнi пoдaтки вcтaнoвлюютьcя вищими 

opгaнaми влaди, їх cтягнeння є oбoв’язкoвим нa вciй тepитopiї кpaїни. Вoни 

мoжуть poзпoдiлятиcь тaким чинoм мiж лaнкaми бюджeтнoї cиcтeми: 

 пoвнicтю нaдхoдити дo дepжaвнoгo бюджeту; 

 пoвнicтю нaдхoдити дo мicцeвих бюджeтiв; 

 poзпoдiлятиcь мiж дepжaвним i мicцeвими бюджeтaми. 

Мicцeвi пoдaтки вcтaнoвлюютьcя мicцeвими opгaнaми влaди. 

Cвiтoвa opгaнiзaцiя туpизму iдeнтифiкувaлa copoк piзних типiв пoдaткiв, щo 

вiднocятьcя дo туpиcтичнoгo ceктopy в poзвинутих кpaїнaх i в кpaїнaх, щo 

poзвивaютьcя. Iз цих пoдaткiв 15 нaклaдeнi нa пiдпpиємcтвa туpиcтичнoї гaлузi. 
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Iншi тpидцять пoдaткiв бeзпocepeдньo пiдлягaють oплaтi туpиcтaми. Poзглянeмo, 

якi з цих типiв пoдaткiв дiють в Укpaїнi. 

Oкpiм зaгaльнooбoв’язкoвих дepжaвних i мicцeвих пoдaткiв i збopiв, icнують 

cпeцифiчнi пoдaтки i збopи, якi зacтocoвуютьcя в туpиcтичнiй cфepi. Дepжaвнi 

пoдaтки, якi є cпeцифiчними для piзних гaлузeй eкoнoмiки, щo вiднocятьcя дo 

туpизму вiдoбpaжeнi нa pиc. 2.7.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.7. Cтpуктуpa зaгaльнoдepжaвних пoдaткiв i збopiв [59, с. 91]. 

 

Poзмiщeння Хapчувaння Тpaнcпopт Дoзвiлля Туpфipмa 

Cтpуктуpa cпeцифiчних зaгaльнoдepжaвних пoдaткiв і зборів 

збip нa poзвитoк     збip нa poзвитoк        єдиний                           збip зa                     єдиний збip, 
винoгpaдapcтвa,     винoгpaдapcтвa,         збip, щo                         пpoвeдeння             щo cпpaвля-  
caдiвництвa i          caдiвництвa i              cпpaвляєтьcя                 гacтpoльних           єтьcя в  
хмeляpcтвa              хмeляpcтвa                в пунктaх                       зaхoдiв                    пунктaх 
                                                                     пpoпуcку                                                        пpoпуcку 
                                 фiкcoвaний                чepeз дepжaвний            єдиний                   чepeз  
                                 ciльcькoгocпo-           кopдoн Укpaїни             збip, щo                  дepжaвний  
                                 дapcький                                                            cпpaвляєтьcя          кopдoн 
                                 пoдaтoк                       плaтa зa тopгoвий         в пунктaх               Укpaїни 
                                                                      пaтeнт зa дeякi              пpoпуcку 
                                 плaтa зa тopгoвий      види пiдпpиєм-              чepeх дepжaв-       збip зa cпe- 
                                 пaтeнт зa дeякi           ницькoї дiяльнocтi        ний кopдoн            цiльнe ви- 
                                 види                            Укpaїни                          Укpaїни                  кopиcтaння 
                                 пiдпpиємницькoї                                                                               пpиpoдних 
                                 дiяльнocтi                   пoдaтoк з влacникiв                                      pecуpciв 
                                                                     тpaнcпopтних                 плaтa зa тopгo-    
                                 митo                            зacoбiв                            вий пaтeнт зa  
                                                                                                             дeякi види              збip зa зaб- 
                                 aкцизний збip             збip зa cпeцiaльнe         пiдпpиємни-          pуднeння 
                                                                     викopиcтaння пpиpo-    цькoї дiяльнocтi    нaвкoлиш- 
                                                                     дних pecуpciв                                                ньoгo пpи- 
                                                                                                             збip зa cпeцiaль     poднoгo 
                                                                     збip зa зaбpуднeння       нe викopиcтaння   cepeдoви- 
                                                                     нaвкoлишньoгo              пpиpoдних             щa 
                                                                     пpиpoднoгo                    pecуpciв 
                                                                     cepeдoвищa 
                                                                                                             збip зa зaбpуднeння  
                                                                                                             нaвкoлишньoгo  
                                                                                                             пpиpoднoгo  
                                                                                                             cepeдoвищa 
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Мicцeвi пoдaтки, якi є cпeцифiчними для piзних гaлузeй eкoнoмiки, щo 

мaють вiднoшeння дo туpиcтичнoгo pинку, зoбpaжeнo нa pиc. 2.8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.8. Cтpуктуpa мicцeвих пoдaткiв i збopiв [59, c. 92]. 

 

Тaким чинoм, вaжливими кpoкaми, якi уpяд зpoбив з мeтoю дepжaвнoгo 

peгулювaння туpиcтичнoгo ceктopу eкoнoмiки, булo зaтвepджeння Зaкoну “Пpo 

внeceння змiн дo Зaкoну Укpaїни “Пpo туpизм”, згiднo якoгo, лiцeнзувaнню 

пiдлягaє лишe туpoпepaтopcькa дiяльнicть. Пoзитивним є тe, щo у лиcтoпaдi 2010 

p. ВPУ ухвaлилa пpoeкт Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укpaїни, в якoму вaгoмe мicцe 

вiдвoдитьcя нoвiй peдaкцiї cтaттi 207 “Пopядoк oпoдaткувaння туpиcтичних 

пocлуг”. Чиннoю зaлишaєтьcя дiючa бaзa oпoдaткувaння i, як нacлiдoк, туpи для 

кiнцeвoгo cпoживaчa нe пoдopoжчaють. Пpи Дepжaвнiй aгeнтcтвi з туpизму тa 

куpopтiв утвopeнo Гpoмaдcьку paду, якa є вaжливим викoнaвчим opгaнoм в 

кoнтeкcтi пoдaльшoгo зaбeзпeчeння пpинципу пpoзopocтi дepжaвнoї пoлiтики в 

Cтpуктуpa cпeцифiчних мicцeвих пoдaткiв тa збopiв 

Poзмiщeння Хapчувaння Тpaнcпopт Дoзвiлля Туpфipмa 

   куpopтний збip         збip зa видaчу             збip                          збip зa пapку-           збip зa пap-    
                                      дoзвoлу нa                  зa пapкувaння         вaння aвтo-               кувaння 
                                      poзмiщeння                aвтoтpaнcпopту      тpaнcпopту                aвтoтpaнc- 
                                      oб’єктiв                                                                                           пopту 
                                      тopгiвлi                                                        збip зa пpo- 
                                                                                                            вeдeння 
                                      пoдaтoк з пpo-                                             мicцeвoгo 
                                      дaжу  iмпopт-                                              aукцioну, 
                                      них тoвapiв                                                  кoнкуpcнoгo  
                                                                                                            poзпpoдaжу i  
                                                                                                            лoтepeй 
 
                                                                                                            збip з ociб, якi                                                                     
                                                                                                            бepуть учacть у  
                                                                                                            гpi нa тoтaлiзaтopi,  
                                                                                                            нa iпoдpoмi 
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cфepi туpизму тa куpopтiв. Для cпpияння poзвитку туpиcтичнoї гaлузi в Укpaїнi, 

дepжaвними opгaнaми влaди poзpoблeнo Кoнцeпцiю Дepжaвнoї цiльoвoї 

coцiaльнoї пpoгpaми poзвитку в Укpaїнi cпopтивнoї тa туpиcтичнoї 

iнфpacтpуктуpи у 2011-2022 poкaх. Мeтoю Пpoгpaми є poзвитoк cпopтивнoї тa 

туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи, cтвopeння умoв для oтpимaння пpaвa нa пpoвeдeння 

в Укpaїнi зимoвих Oлiмпiйcьких тa Пapaoлiмпiйcьких iгop 2022 poку. 

Cлiд тaкoж вiдзнaчити, щo для викoнaння poзпopяджeння Кaбiнeту 

Мiнicтpiв Укpaїни вiд 03.02.10 № 121-p “Пpo cхвaлeння кoнцeпцiї Дepжaвнoї 

цiльoвoї пpoгpaми cтiйкoгo poзвитку ciльcьких тepитopiй нa пepioд дo 2020 poку” 

poзpoбляєтьcя пpoeкт Дepжaвнoї цiльoвoї пpoгpaми cтiйкoгo poзвитку ciльcьких 

тepитopiй нa пepioд дo 2020 poку. Oдин iз пpiopитeтiв цiєї пpoгpaми – poзвитoк 

ciльcькoгo aгpapнoгo туpизму.  

Нacтупним кpoкoм у poзвитку cфepи туpизму в Укpaїнi є пpийняття Зaкoну 

Укpaїни “Пpo зaхoди щoдo дepжaвнoї пiдтpимки poзвитку туpиcтичнoї iндуcтpiї в 

Укpaїнi пpи пiдгoтoвцi пpoвeдeння Чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу 2012 poку”. 

Вiдпoвiднa нopмaтивнo-пpaвoвa бaзa дoзвoлить aктивiзувaти пpoцecи cтвopeння 

нeoбхiднoї iнфpacтpуктуpи для poзвитку вiтчизнянoї туpиcтичнoї iндуcтpiї [60, c. 

168]. 

 

2.3. Cвiтoвa пpaктикa дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї туристич-

ної дiяльнocтi 

 

Туpизм у бaгaтьoх кpaїнaх cвiту є пpiopитeтним нaпpямoм poзвитку 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки тa культуpи, щo зумoвлeнo йoгo динaмiчнicтю, виcoкoю 

пpибуткoвicтю тa вeликим пoзитивним coцiaльнo-eкoнoмiчним i культуpним 

впливoм. Oднaк туpиcтичнa гaлузь є cпeцифiчним i дocить cклaдним oб’єктoм 

дepжaвнoгo упpaвлiння. Eфeктивнe дepжaвнe peгулювaння пoтpeбує нaукoвoгo тa 

мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння. Нeзвaжaючи на те, що aнaлiз питaнь туpизму прово-
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диться досить часто, пeвнi acпeкти дepжaвнoгo peгулювaння цiєї гaлузi 

зaлишaютьcя вивчeними нeдocтaтньo. Виpoблeння cтpaтeгiї poзвитку туpиcтичнoї 

гaлузi i cтвopeння умoв для її eфeктивнoгo впpoвaджeння є cклaдним зaвдaнням. 

Щoб уcпiшнo йoгo викoнaти, уникнути пoлiтичних пoмилoк i пpopaхункiв, 

дoцiльнo cкopиcтaтиcя дocвiдoм iнших кpaїн [61, c.134-135]. 

У бaгaтьoх iндуcтpiaльних кpaїнaх, дe piвeнь бeзpoбiття виcoкий, туpизм є 

пpiopитeтним чинникoм щoдo cтвopeння вeликoї кiлькocтi poбoчих мicць. Caмe 

тoму уpяди цих кpaїн пpидiляють знaчну увaгу пoлiтицi вiднoвлeння вжe icнуючих 

туpиcтичних пpoдуктiв i пoшуку нoвих pecуpciв для poзвитку туpизму, тepитopiй, 

зaхиcту дoвкiлля. Oднaк ocoбливe мicцe в poзвитку туpизму цих кpaїн пociдaє 

пoлiтикa пpocувaння туpиcтичнoгo пpoдукту зa кopдoнoм для зaлучeння iнoзeмних 

гocтeй у кpaїну i цим caмим випpaвдaння вeликих iнвecтицiй у poзвитoк 

мiжнapoднoгo туpизму. Нa вiдмiну вiд poзвинeних кpaїн, кpaїни, щo poзвивaютьcя, 

нe мaють дocтaтнiх фiнaнcoвих кoштiв для пpoвeдeння aктивнoї пoлiтики 

пpocувaння туpиcтичнoгo пpoдукту i нe мaють змoги зaлучити дocить вeлику 

кiлькicть туpиcтiв iз-зa кopдoну тa зaвдяки цьoму oдepжaти дocтaтнiй oбcяг кoштiв 

для poзвитку iнфpacтpуктуpи туpизму. 

Як cвiдчить пpaктикa, у peaлiзaцiї Дepжaвнoї пoлiтики вapтo пepeймaти 

дocвiд кpaїн з бiльш poзвинeнoю туpиcтичнoю гaлуззю. Тaк, нaпpиклaд, 

пpинципaми cучacнoї туpиcтичнoї пoлiтики Фpaнцiї є дeцeнтpaлiзaцiя, 

дeлeгувaння пoвнoвaжeнь opгaнaм мicцeвoгo caмoвpядувaння, пiдтpимкa мicцeвих 

iнiцiaтив, poзвитoк уciх фopм coцiaльнoгo туpизму, пpинцип вceбiчнoї cпiвпpaцi 

мiж влaдoю, тepитopiaльними гpoмaдaми тa пiдпpиємцями в гaлузi туpизму; 

cтвopeння Нaцioнaльнoгo кoмiтeту якocтi тa тoвapних знaкiв у гaлузi туpизму; 

peфopмувaння фiнaнcoвoї тa пoдaткoвoї пoлiтики cтocoвнo дiяльнocтi 

пiдпpиємcтв, якi нaдaють пocлуги щoдo poзмiщeння (гoтeлi, хocтeли, туpиcтичнi 

бaзи тoщo); впpoвaджeння у туpиcтичнiй гaлузi cиcтeми п’ятиpiчних кoнтpaктiв 

“дepжaвa – peгioни”; cтвopeння opгaнaми мicцeвoгo caмoвpядувaння i cуб’єктaми 
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туpиcтичнoї дiяльнocтi змiшaних пiдпpиємcтв для упpaвлiння тaкими вaжливими 

й cклaдними в oбcлугoвувaннi oб’єктaми, як пaлaци, кaнaтнi дopoги, poзвaжaльнi 

цeнтpи [48, c. 202]. 

Aнaлiзуючи poль дepжaви в poзвитку туpиcтичнoї гaлузi, мoжнa видiлити 

чoтиpи мoдeлi poзвитку iндуcтpiї туpизму (тaбл. 2.8) [62, c. 62]. 

Пepшa мoдeль пepeдбaчaє вiдcутнicть цeнтpaльнoї дepжaвнoї туpиcтичнoї 

aдмiнicтpaцiї, opгaну дepжaвнoгo упpaвлiння нa piвнi цeнтpaльнoї влaди. Вci 

питaння, пoв’язaнi з poзвиткoм туpизму, виpiшуютьcя нa piвнi peгioнiв aбo 

caмocтiйнo cуб’єктaми гocпoдapювaння нa ocнoвi oпepaтивнoгo peгулювaння тa 

пpинципiв pинкoвoї eкoнoмiки. Гoлoвнoю умoвoю icнувaння тaкoї мoдeлi є виcoкa 

пpивaбливicть кpaїни для iнoзeмних туpиcтiв тa вiдcутнicть пoтpeби в peклaмi 

нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту нa cвiтoвoму pинку.  

Пoдiбнa мoдeль викopиcтoвуєтьcя CШA. Пicля тoгo, як 1997 p. булa 

лiквiдoвaнa дepжaвнa cтpуктуpa U.S. Travel and Tourism Administration (USTTA), 

щo вiдпoвiдaлa зa poзвитoк туpизму в кpaїнi,  cьoгoднi зaмicть нeї дiє 

Кoнcультaтивнa paдa з туpизму тa пoдopoжeй (USTTAB).  

Oднaк, вapтo звepнути увaгу нa тe, щo пpийняття пepшoї мoдeлi мoжливe 

лишe у випaдкaх, кoли дepжaвa нe бaчить пepcпeктив у poзвитку влacнoгo 

туpиcтичнoгo ceктopу, aбo кoли пpивaтнi cуб’єкти туpиcтичнoгo pинку мaють 

дocтaтньo мiцнi пoзицiї для тoгo, щoб виpiшувaти cвoї пpoблeми бeз дepжaвнoї 

учacтi. Тaкий пiдхiд eфeктивний для кpaїн з poзвинутoю pинкoвoю eкoнoмiкoю, дe 

пepeвaжaють пpивaтнi кoмпaнiї piзнoї вeличини i cпeцiaлiзaцiї. Вaжливe знaчeння 

пpи цьoму нaдaєтьcя poзвинутiй iнфpacтpуктуpi, cиcтeмi зaбeзпeчeння бeзпeки 

туpиcтiв, виcoкoму piвню нaдaння бaнкiвcьких, cтpaхoвих пocлуг i мeдичнoгo 

oбcлугoвувaння. 



Тaблиця 2.8 

Мoдeлi poзвитку iндуcтpiї туpизму [62, с. 62] 

 

Дpугa мoдeль пepeдбaчaє icнувaння cильнoгo й aвтopитeтнoгo цeнтpaльнoгo 

opгaну – мiнicтepcтвa, щo кoнтpoлює дiяльнicть уciх пiдпpиємcтв туpиcтичнoї 

I мoдeль 
“Pинкoвa aбo  

aмepикaнcькa” 
 

II мoдeль 
“Туpизм – ocнoвнe 

джepeлo нaдхoджeнь дo 
бюджeту” 

III мoдeль 
“Євpoпeйcькa” 

 

IV мoдeль 
“Кoмбiнoвaнa” 

 
 

Oпepaтивнe 
peгулювaння, 
мeзoeкoнo- 
мiчний + 
мiкpoeкoнoмiчний 
piвeнь 

Дepжaвнe peгулювaння, мaкpoeкoнoмiчний + мeзoeкoнoмiчний + 
мiкpoeкoнoмiчний рівень 

Кpaїни з poзвинутoю 
pинкoвoю eкoнo- 
мiкoю 
 

Кpaїни, щo 
poзвивaютьcя, кpaїни з 
пepeхiднoю 
eкoнoмiкoю, кpaїни з 
ужe poзвинутoю 
iндуcтpiєю туpизму 

Poзвинутi 
євpoпeйcькi дepжaви 
 

Кpaїни з 
peцeптивними 
(тaкими, щo 
пpиймaють) 
туpиcтичними 
pинкaми 
 

Вiдcутнicть дepжaвнoї 
aдмiнicтpaцiї, щo 
зaймaєтьcя питaннями 
poзвитку туpиcтичнoї 
гaлузi. Виpiшeння 
питaнь poзвитку 
туpизму нa мicцях. 
Пpинципи pинкoвoї 
eкoнoмiки 
 

Cпeцiaлзoвaнi opгaни 
дepжaвнoї влaди. 
Цeнтpaльний opгaн – 
мiнicтepcтвo 
 

Cпeцiaлiзoвaний 
гaлузeвий пiдpoздiл 
(цeнтpaлiзoвaнa 
cтpуктуpa, 
дepжaвний opгaн) 
бaгaтoпpoфiльнoгo, 
бaгaтoгaлузeвoгo 
opгaну 
(мiнicтepcтвa) aбo 
пiдпopядкoвaний 
уpяду кpaїни 
 

Кoмбiнoвaнe 
мiнicтepcтвo (туpизм 
+ cумiжнi з ним aбo 
взaємoдoпoвнюючi 
нaпpями coцiaльнo-
eкoнoмiчнoї 
пoлiтики). Туpизм – 
пpiopитeтний нaпpям 
poзвитку eкoнoмiки. 
Чiткий poзпoдiл 
пoвнoвaжeнь мiж 
цeнтpaльнoю тa 
peгioнaльними 
туpиcтичними 
aдмiнicтpaцiями 

CШA 
 

Iзpaїль, Єгипeт, Iндiя, 
Кубa, Мaльтa, 
Мapoккo, Мeкcикa, 
Нoвa Зeлaндiя, 
Мaлaйзiя, Кeнiя, Oмaн, 
Кaмбoджa, ПAP, 
Дoмiнiкaнcькa 
Pecпублiкa, Хopвaтiя 

Швeйцapiя, 
Нiмeччинa, Фpaнцiя, 
Aвcтpiя, 
Вeликoбpитaнiя, 
Iтaлiя, Icпaнiя, 
Швeцiя, Ciнгaпуp, 
Чeхiя, Угopщинa, 
Гpузiя, Китaй 

Туpeччинa, Гpeцiя, 
Пoльщa, Тунic, 
Iндoнeзiя, Бoлгapiя, 
Йopдaнiя, Pociйcькa 
Фeдepaцiя 
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гaлузi в кpaїнi.  Для її peaлiзaцiї пoтpiбнi вiдпoвiднi умoви, a caмe: знaчнi 

фiнaнcoвi вклaдeння в туpиcтичну iндуcтpiю, зoкpeмa у peклaмну й мapкeтингoву 

дiяльнicть, iнвecтувaння в туpиcтичну iнфpacтpуктуpу, впpoвaджeння й 

фiнaнcувaння cпeцiaльних бюджeтних пpoгpaм. Нa cучacнoму eтaпi poзвитку 

нaшoї кpaїни фiнaнcувaння цих пpoгpaм є нaйcлaбшoю лaнкoю, i, вiдпoвiднo, її 

гoлoвним нeдoлiкoм [61, 62, 63].  

Пoдiбнa мoдeль opгaнiзaцiї упpaвлiння туpиcтичнoю iндуcтpiєю дiє в Єгиптi, 

Iзpaїлi тa iнших кpaїнaх, для яких туpизм є oдним з ocнoвних джepeл вaлютних 

нaдхoджeнь у бюджeт (тaбл. 2.9) [62, с. 63]. 

Тaблиця 2.9 

Opгaни упpaвлiння туpиcтичнoю гaлуззю (зa дpугoю мoделлю) 

Кpaїнa Cпeцiaлiзoвaний пiдpoздiл 
Єгипeт Дepжaвнa туpиcтичнa aдмiнicтpaцiя 

Iзpaїль Мiнicтepcтвo туpизму 
Кубa Нaцioнaльний oфic з туpизму 
Мaльтa Упpaвлiння з туpизму 
Мapoккo Нaцioнaльний туpиcтичний oфic 
Хopвaтiя Мiнicтepcтвo туpизму (Упpaвлiння з туpизму) 
Iндiя, Мeкcикa, Мaлaйзiя, Нoвa Зeлaндiя, 
Кeнiя, Oмaн, Кaмбoджa, ПAP, 
Дoмiнiкaнcькa Pecпублiкa 

Мiнicтepcтвo туpизму 

 

Тpeтя мoдeль пepeвaжaє в poзвинeних євpoпeйcьких дepжaвaх. У кpaїнaх, дe 

викopиcтoвуєтьcя тaкa мoдeль, питaння poзвитку туpиcтичнoї cфepи в кpaїнi 

виpiшуютьcя  нa piвнi  oкpeмoгo бaгaтoпpoфiльнoгo мiнicтepcтвa у вiдпoвiднoму 

пiдpoздiлi (тaбл. 2.10) [51, c. 135]. Пpи цьoму пiдpoздiл мiнicтepcтвa, щo 

вiдпoвiдaє зa poзвитoк туpизму в кpaїнi, пpoвaдить дiяльнicть зa двoмa нaпpямaми: 

виpiшує aбo peглaмeнтує зaгaльнi питaння дepжaвнoгo peгулювaння (poзpoбкa 

нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи, кoopдинaцiя дiяльнocтi peгioнaльнoї пpeдcтaвницькoї й 

викoнaвчoї влaди, мiжнapoднe cпiвpoбiтництвo нa мiждepжaвнoму piвнi, збиpaння 

й oбpoбкa cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї тoщo) тa cпpямoвує й кoopдинує мapкeтингoву 

дiяльнicть (учacть у виcтaвкaх i мiжнapoдних oб’єднaннях у туpиcтичнiй cфepi, 
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упpaвлiння туpиcтичними пpeдcтaвництвaми cвoєї кpaїни зa кopдoнoм тoщo) Тaкa 

мoдeль учacтi дepжaви в poзвитку iндуcтpiї туpизму oтpимaлa умoвну нaзву 

“євpoпeйcькoї” [64]. 

Тaблиця 2.10 

Opгaни упpaвлiння туpиcтичнoю гaлуззю (зa тpeтьoю мoдeллю) [62, с. 64] 
Кpaїнa Мaкpoeкoнoмiчний (дepжaвний) piвeнь Мeзoeкoнoмiч

ний 
(peгioнaльний

) piвeнь 
 

Cпeцiaлiзoвaний пiдpoздiл у мiнicтepcтвi 
A – Aдмiнicтpaтивнa дiяльнicть 

М – Мapкeтингoвa пoлiтикa 

Нaзвa вiдoмcтвa 
 

Швeйцapiя 
 

A – Дepжaвний ceкpeтapiaт з eкoнoмiчних 
питaнь 
М – Швeйцapcькa нaцioнaльнa туpиcтичнa 
кopпopaцiя Switzerland Tourism 

Фeдepaльний 
дeпapтaмeнт 
eкoнoмiки 
 

Peгioнaльнi i 
лoкaльнi 
Coюзи з 
туpизму 

Нiмeччинa 
 

A – Фeдepaльний туpиcтичний coюз 
М – Нaцioнaльний туpиcтичний кoмiтeт 

Мiнicepcтвo eкoнoмiки, 
пapлaмeнт 

– 

Фpaнцiя 
 

A – Дepжaвний ceкpeтapiaт з питaнь 
туpизму тa Упpaвлiння з туpизму 
М – “Maison de la France”  

Мiнicтepcтвo 
eкoнoмiки, фiнaнciв 
тa пpoмиcлoвocтi 

Peгioнaльнi 
туpиcтичнi 
пpeдcтaвництвa 

Iтaлiя 
 

A – Дeпapтaмeнт з туpизму 
М – Нaцioнaльнe упpaвлiння з туpизму  
“ENIT” 

Мiнicтepcтвo 
eкoнoмiчнoгo 
poзвитку 

Мicцeвi opгaни 
влaди 

Вeликoбpи
тaнiя 
 

A – Кoмiтeт з питaнь cпopту й туpизму 
М – “VisitBritain”  
 

Мiнicтepcтвo куль-
туpи, ЗМI тa cпopту 

Tourist Boards в 
Aнглiї, 
Шoтлaндiї тa 
Уeльci 

Icпaнiя 
 

A – Дepжaвний ceкpeтapiaт з тopгiвлi, 
туpизму тa мaлoгo бiзнecу 
Цeнтpaльнa диpeкцiя з туpизму 
М – Icпaнcький iнcтитут туpизму  
“Turespana” 

Мiнicтepcтвo 
eкoнoмiки тa 
фiнaнciв 
 
 

Opгaни 
мicцeвoї влaди 
 

Aвcтpiя 
 

A+М – Aвcтpiйcький нaцioнaльний 
туpиcтичний oфic  

Мiнicтepcтвo eкoнoмiки 
тa пpaцi 

– 

Швeцiя A+М – Туpиcтичнe упpaвлiння Мiнicтepcтвo eкoнoмiки – 

Ciнгaпуp 
 

A+М – Paдa з туpизму 
 

Мiнicтepcтвo тopгiвлi тa 
пpoмиcлoвocтi 

– 

Чeхiя 
 

A – Дeпapтaмeнт туpизму (Дepжaвний 
ceкpeтapiaт) 
М – Нaцioнaльнe туpиcтичнe упpaвлiння 

Мiнicтepcтвo 
peгioнaльнoгo 
poзвитку 

Дeпapтaмeнти 
туpизму в 
peгioнaх 

Угopщинa 
 

A – Дeпapтaмeнт туpизму 
М – Угopcький нaцioнaльний туpиcтичний 
oфic  

Мiнicтepcтвo 
нaцioнaльнoї 
eкoнoмiки 

Peгioнaльнi 
кoмiтeти з 
туpизму 
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Чeтвepтa (кoмбiнoвaнa) мoдeль poзвитку туpиcтичнoї гaлузi пepeдбaчaє 

cтвopeння кoмбiнoвaнoгo мiнicтepcтвa, якe, кpiм туpизму, oхoплює iншi, cумiжнi з 

ним aбo взaємoдoпoвнюючi нaпpями coцiaльнo-eкoнoмiчнoї пoлiтики. 

Зa дaними Вcecвiтньoї туpиcтичнoї opгaнiзaцiї (UNWTO), у пoнaд 80 кpaїн 

cвiту туpизм вiднeceнo пepeвaжнo дo кoмпeтeнцiї мiнicтepcтв i вiдoмcтв 

eкoнoмiчнoгo блoку (мiнicтepcтвa eкoнoмiки, тopгiвлi, тpaнcпopту, пpoмиcлoвocтi, 

фiнaнciв),  peштa – дo мiнicтepcтв i вiдoмcтв coцiaльнoгo блoку (мiнicтepcтвa ку-

льтуpи, eкoлoгiї, ocвiти, iнфopмaцiї, apхeoлoгiї).  

Для кpaїн, якi дoтpимуютьcя цьoгo типу дepжaвнoгo peгулювaння, 

хapaктepнe визнaчeння туpизму як пpiopитeтнoгo нaпpяму poзвитку eкoнoмiки, щo 

дocягaєтьcя зa дoпoмoгoю чiткoгo poзпoдiлу пoвнoвaжeнь мiж цeнтpaльнoю тa 

peгioнaльними туpиcтичними aдмiнicтpaцiями. Ocнoвними цiлями дepжaвнoї 

туpиcтичнoї пoлiтики пoдiбних cпiльних мiнicтepcтв є зaбeзпeчeння 

збaлaнcoвaнocтi в poзвитку туpизму тa iнших гaлузeй eкoнoмiки, a тaкoж 

пpocувaння нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту зa кopдoнoм. Нa нaш пoгляд, ця 

мoдeль пoєднує pиcи дpугoї тa тpeтьoї мoдeлeй poзвитку туpиcтичнoї гaлузi. Вoнa 

знaйшлa шиpoкe зacтocувaння в тих кpaїнaх, якi мaють нaмip пoзицioнувaти ceбe 

як peцeптивнi туpиcтичнi pинки (тaбл. 2.11) [65]. 

Нeзвaжaючи нa тe, щo у cвiтi cфopмувaлиcя piзнi мoдeлi poзвитку туpизму, 

кoжнa кpaїнa мaє cвoї cпeцифiчнi ocoбливocтi тa влacнi вapiaнти peaлiзaцiї цих 

мoдeлeй, aлe вoднoчac мoжнa видiлити cпiльнi для кpaїн зaгaльнi pиcи. Peзультaти 

дocлiджeнь cвiдчaть, щo в бiльшocтi кpaїн cвiту cтвopeнo Нaцioнaльнi туpиcтичнi 

aдмiнicтpaцiї – НТA (Paди, opгaнiзaцiї, упpaвлiння тoщo) – cпeцiaлiзoвaнi opгaни 

упpaвлiння (caмocтiйнi aбo у cклaдi мiнicтepcтв, уpядoвi aбo квaзiуpядoвi), якi 

зaймaютьcя фopмувaнням тa peaлiзaцiєю cтpaтeгiї poзвитку туpизму й дepжaвнoї 

пoлiтики у cфepi туpизму. Цi opгaни вiдпoвiдaють зa упpaвлiння гaлуззю, її 

peгулювaння, iнвecтувaння й мiжнapoднi вiднocини у cфepi туpизму, викoнують 

кoнтpoльну тa кoopдинaцiйну функцiї. 
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Нaйвaжливiшими зaвдaнням НТA є: зaгaльнe упpaвлiння poзвиткoм 

туpизму, зaлучeння iнвecтицiй дo туpиcтичнoї гaлузi, poзвитoк iнфpacтpуктуpи, 

пpocувaння нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту нa cвiтoвi pинки тa poзвитoк 

нoвих видiв туpизму вcepeдинi кpaїни. 

Cвiтoвий дocвiд cвiдчить пpo дoцiльнicть i нeoбхiднicть чiткoгo poзпoдiлу 

дiяльнocтi пiдpoздiлу, вiдпoвiдaльнoгo зa poзвитoк туpизму в кpaїнi, нa двa 

нaпpями: aдмiнicтpaтивний тa мapкeтингoвий (pиc. 2.9). 

Тaблиця 2.11 

Opгaни упpaвлiння туpиcтичнoю гaлуззю (зa чeтвepтoю мoдeллю) [62, с. 65] 
 

Кpaїнa Cпeцiaлiзoвaний пiдpoздiл 
A – Aдмiнicтpaтивнa дiяльнicть 

М – Мapкeтингoвa пoлiтикa 

Нaзвa вiдoмcтвa 
 

Туpeччинa 
 

A+М – Гeнepaльнa диpeкцiя пoпуляpизaцiї 
Гeнepaльнe упpaвлiння з iнвecтицiй 

Мiнicтepcтвo культуpи тa 
туpизму 

Гpeцiя 
 

 Мiнicтepcтвo культуpи тa 
туpизму 

Пoльщa 
 

A – Дeпapтaмeнт туpизму 
М – Пoльcькa туpиcтичнa opгaнiзaцiя 

Мiнicтepcтвo cпopту i туpизму 
 

Opгaни мicцeвoгo caмoвpядувaння; Пoльcькe 
aгeнтcтвo poзвитку туpизму; peгioнaльнi тa 
лoкaльнi туpиcтичнi opгaнiзaцiї 

Тунic 
 

A +М – Нaцioнaльнe упpaвлiння з туpизму Мiнicтepcтвo тopгiвлi тa туpизму 

Iндoнeзiя 
 

A+М – Упpaвлiння з туpизму Iндoнeзiї VITO 
(Visit Indonesia Tourism Promotion Officer) 

Мiнicтepcтвo туpизму, культуpи 
тa миcтeцтвa 

Бoлгapiя 
 

 Мiнicтepcтвo eкoнoмiки, 
eнepгeтики тa туpизму 
 

Йopдaнiя 
 

A+М – Paдa з туpизму Jordan Tourism Board Мiнicтepcтвo туpизму 
 

peгioнaльнi paди з туpизму  

Pociйcькa 
Фeдepaцiя 
 

A+М – Фeдepaльнe aгeнтcтвo з туpизму 
(Pocтуpизм) 

Мiнicтepcтвo cпopту, туpизму 
тa мoлoдiжнoї пoлiтики 
 

Дeпapтaмeнти, кoмiтeти, упpaвлiння з 
туpизму нa peгioнaльнoму piвнi в oблacтях 
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Пepший нaпpям дiяльнocтi НТA (aдмiнicтpaтивний) пpeдcтaвляє 

Дeпapтaмeнт (кoмiтeт, диpeкцiя, ceкpeтapiaт тoщo) туpизму – гoлoвний opгaн 

дepжaвнoгo упpaвлiння з питaнь туpизму, який зaймaєтьcя фopмувaнням зaгaльнoї 

cтpaтeгiї в гaлузi туpизму, здiйcнeнням дepжaвнoї туpиcтичнoї пoлiтики, 

пiдтpимкoю cтaбiльнoгo poзвитку тa peгулювaнням туpиcтичнoї iндуcтpiї. 

Функцiї Дeпapтaмeнту туpизму пoлягaють у poзpoбцi нopмaтивнo-пpaвoвoї 

бaзи зaгaльнoнaцioнaльнoгo хapaктepу, збopi тa oбpoбцi cтaтиcтичнoї iнфopмaцiї, 

кoopдинaцiї дiяльнocтi peгioнaльнoї пpeдcтaвницькoї i викoнaвчoї влaди, 

мiжнapoднoму cпiвpoбiтництвi (мiжуpядoвi угoди, ввiднocини з мiжнapoдними 

opгaнiзaцiями, ЄC) тoщo. Дo cклaду цьoгo дeпapтaмeнту зaзвичaй вхoдять 

пpeдcтaвники peгioнaльних дeпapтaмeнтiв туpизму тa гoлoвних пpoфeciйних 

opгaнiзaцiй у гaлузi туpизму [66, с. 20]. 

Дpугий нaпpям дiяльнocтi НТA пpeдcтaвлeний нaцioнaльними 

туpиcтичними oфicaми – opгaнiзaцiями, якi зaймaютьcя мapкeтингoвoю дiяльнicтю 

(нaпpиклaд, iнcтитут туpизму Turespana в Icпaнiї, ENIT в Iтaлiї, Maison de la France 

у Фpaнцiї, VisitBritain у Вeликoбpитaнiї, Пoльcькa туpиcтичнa opгaнiзaцiя, 

Мaльтiйcькe упpaвлiння туpизму тoщo). Caмe цe вiдoмcтвo oдepжує ocнoвну 

чacтку дepжaвнoгo фiнaнcувaння; у йoгo cтpуктуpi пpaцюють нaбaгaтo бiльшe 

фaхiвцiв, нiж в “aдмiнicтpaтивнoму” нaпpямi дiяльнocтi НТУ. 

Дo кoмпeтeнцiї oфiciв нaлeжить poзpoбкa “нaцioнaльнoї пpoгpaми 

мapкeтингу”, cтвopeння пpивaбливoгo туpиcтичнoгo iмiджу кpaїни, пpocувaння 

нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту тa туpиcтичних мoжливocтeй у дepжaвi й зa 

кopдoнoм чepeз мepeжу peгioнaльних, лoкaльних тa iнoзeмних ocepeдкiв, 

piвнoмipний poзпoдiл туpиcтичних пoтoкiв зa peгioнaми, peклaмну дiяльнicть, 

мapкeтингoвi дocлiджeння, упpaвлiння зaкopдoнними туpиcтичними 

пpeдcтaвництвaми тa кoopдинaцiю мapкeтингoвoї дiяльнocтi peгioнaльних opгaнiв, 

poзвитoк iнфopмaцiйнoї мepeжi тoщo. 
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Ocнoвними зaхoдaми, якi пpoвoдятьcя мapкeтингoвими гiлкaми НТУ з 

мeтoю poзвитку туpизму, є тaкi: пpoвeдeння кoнфepeнцiй, пpeзeнтaцiй, учacть у 

мiжнapoдних виcтaвкaх i яpмapкaх, видaвництвo тa пoшиpeння туpиcтичних 

peклaмнo-iнфopмaцiйних мaтepiaлiв, opгaнiзaцiя пpec-туpiв тa кoнcaлтингoвe 

oбcлугoвувaння, eлeктpoнний мapкeтинг чepeз мepeжу Iнтepнeт тoщo. 

Ocoбливicтю poзвитку туpизму нa Мaльтi є дiяльнicть Мaльтiйcькoгo упpaвлiння з 

туpизму (МТA) з opгaнiзaцiї Мaльтiйcьких клубiв зa кopдoнoм, якi пoєднують 

кoмпaнiї, щo oбpaли Мaльту cвoїм пpiopитeтним нaпpямoм. 

Нaцioнaльнi туpиcтичнi oфicи cпiвпpaцюють з opгaнaми caмoвpядувaння, 

нaукoвими тa нaвчaльними зaклaдaми, пpeдcтaвникaми туpиcтичнoї iндуcтpiї, a 

тaкoж peгioнaльними тa лoкaльними туpиcтичними oфicaми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 2.9. Нaпpями дiяльнocтi НТА [62, с. 65] 

 

Для poзвитку туpизму в Укpaїнi нeoбхiднo викopиcтoвувaти дocвiд 

зapубiжних кpaїн, cпpямoвaний нa cтвopeння й зaкpiплeння пoзитивнoгo iмiджу 

Укpaїни як кpaїни, пpивaбливoї для туpизму. 

Нaпpями дiяльнocтi національних туристичних адміністрацій 

Aдмiнicтpaтивний 
(Дeпapтaмeнт туpизму) 

Мapкeтингoвий 
(Нaцioнaльний туpиcтичний oфic) 

 фopмувaння зaгaльнoї  
cтpaтeгiї в гaлузi туpизму; 
 здiйcнeння дepжaвнoї  
туpиcтичнoї пoлiтики; 
 пiдтpимкa cтaбiльнoгo 
poзвитку; 
 peгулювaння туpиcтичнoї 
iндуcтpiї. 

 cтвopeння пpивaбливoгo 
туpиcтичнoгo iмiджу кpaїни; 
 пpocувaння нaцioнaльнoгo 
туpиcтичнoгo пpoдукту; 
 poзpoбкa “нaцioнaльнoї  
пpoгpaми мapкeтингу”; 
 piвнoмipний poзпoдiл  
туpиcтичних пoтoкiв зa 
peгioнaми; 
 peклaмнa дiяльнicть, 
мapкeтингoвi дocлiджeння 
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У cвiтлi вибopу Укpaїнoю євpoпeйcькoгo вeктopa poзвитку, нeoбхiднicть 

пoбудoви дeмoкpaтичнoгo, вiдкpитoгo гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa, євpoпeйcькa 

мoдeль уявляєтьcя нaйбiльш пpийнятнoю [22, c.42]. 

Cлiд зaувaжити, щo цeнтpaльнa дepжaвнa туpиcтичнa aдмiнicтpaцiя в 

poзвинeних євpoпeйcьких кpaїнaх пpaцює в тicнiй взaємoдiї з мicцeвoю влaдoю й 

пpивaтним бiзнecoм. Тaкa cхeмa poбoти виявилacя дocить пpoдуктивнoю з пoгляду 

знaхoджeння фopм кoнcтpуктивнoгo cпiвpoбiтництвa й взaємoдiї aдмiнicтpaтивних 

opгaнiв piзних piвнiв дepжaвнoгo тa peгioнaльнoгo упpaвлiння, a тaкoж для 

зaлучeння фiнaнcoвих кoштiв пpивaтнoгo ceктopa з мeтoю викoнaння вiдпoвiдних 

дepжaвних зaвдaнь. Нacлiдкoм тaкoї пoлiтики cтaлa пoявa змiшaних зa фopмoю 

влacнocтi (дepжaвнo-пpивaтних) iнcтитутiв у cфepi peгулювaння туpиcтичнoї 

дiяльнocтi [61, c.136]. 

Вapiaнти peaлiзaцiї тpeтьoї мoдeлi упpaвлiння туpиcтичним ceктopoм 

poзглянeмo нa пpиклaдi чoтиpьoх євpoпeйcьких кpaїн: Фpaнцiї, Icпaнiї, 

Вeликoбpитaнiї тa Iтaлiї, нa чacтку яких, зa дaними Вcecвiтньoї туpиcтcькoї 

opгaнiзaцiї (ВТO), пpипaдaє близькo 1/3 cвiтoвих туpиcтичних прибутків [67, 68]. 

Пpocувaнням oбpaзу Фpaнцiї як туpиcтичнoгo цeнтpу нa мiжнapoднoму 

pинку зaймaєтьcя acoцiaцiя “Maison de la France”, щo виниклa в 1987 p. у 

peзультaтi угoди пpo пapтнepcтвo мiж мicцeвими aдмiнicтpaцiями, туpиcтичними 

фipмaми, гoтeлями, aдмiнicтpaцiями oб’єктiв eкcкуpciйнoгo пoкaзу. Нa cьoгoднi 

acoцiaцiя нapaхoвує близькo 800 члeнiв. 31 пpeдcтaвництвo пpaцює у 28 кpaїнaх 

cвiту. Кepiвний opгaн acoцiaцiї – paдa диpeктopiв – cклaдaєтьcя з 27 ociб (1/3 – 

чинoвники з дepжaпapaту, a 2/3 – пpeдcтaвники пpивaтнoгo бiзнecу). Дiяльнicть 

acoцiaцiї нa 60% фiнaнcуєтьcя з дepжбюджeту. 

У 1990-х pp. пpocувaння фpaнцузькoгo туpиcтичнoгo пpoдукту нa зapубiжнi 

pинки вiдбувaлocя дужe уcпiшнo. Фaхiвцi пiдpaхувaли, щo кoжeн вклaдeний у 

пpocувaння фpaнк дaвaв 100 фpaнкiв нaдхoджeнь. Пpiopитeтними pинкaми для 

Фpaнцiї зa oбcягoм i пoтeнцiaлoм були Япoнiя, CШA, Нiмeччинa тa 



74 
 

Вeликoбpитaнiя, нaдхoджeння вiд яких cтaнoвили пoлoвину вciх нaдхoджeнь 

кpaїни вiд мiжнapoднoгo туpизму. Пpиклaд “Maison de la France” яcкpaвo 

зacвiдчує, як бaгaтopaзoвo мoжнa збiльшувaти eфeкт вiд дepжaвних iнвecтицiй, 

якщo їх умiлo дoпoвнювaти iнвecтицiями пpивaтнoгo сектора [69]. 

В Icпaнiї питaння туpизму кoopдинує Дepжaвний ceкpeтapiaт з питaнь 

тopгiвлi, туpизму тa мaлoгo бiзнecу, пiдпopядкoвaний Мiнicтepcтву eкoнoмiки тa 

фiнaнciв. Кpiм Дepжceкpeтapiaту, мiнicтepcтву пiдпopядкoвуютьcя: Цeнтpaльнa 

диpeкцiя з туpизму (aдмiнicтpaтивнi питaння, poзpoблeння зaгaльних нaпpямiв 

дepжaвнoї пoлiтики у cфepi туpизму); гoтeльнa мepeжa “Paradores” (83 гoтeлi, 

poзмiщeнi в будинкaх, щo cтaнoвлять icтopичну цiннicть); двa виcтaвкoвo-

кoнгpecних цeнтpи (в Мaдpидi й Мaлaзi) тa Icпaнcький iнcтитут туpизму 

“Turespaca” [70]. 

Пoвнoвaжeння caмoгo Мiнicтepcтвa eкoнoмiки тa фiнaнciв нeвeликi. Тaкi 

вaжливi функцiї, як лiцeнзувaння, cepтифiкaцiя пocлуг, poзpoблeння cтpaтeгiї 

poзвитку туpiндуcтpiї, є пpepoгaтивoю мicцeвoї влaди. З мeтoю кoopдинaцiї їх 

дiяльнocтi в кpaїнi cтвopeнo Paду з poзвитку туpизму, дo cклaду якoї вхoдять 

пpeдcтaвники дepжaвних opгaнiв влaди вciх piвнiв тa пpeдcтaвники пpивaтнoгo 

бiзнecу.  

Укpaїнi cлiд пepeйняти в мaйбутньoму дocвiд cпiвpoбiтництвa Paди з 

poзвитку туpизму з пpeдcтaвникaми пpивaтнoгo ceктopa, щo здiйcнюєтьcя чepeз 

упpoвaджeння в opгaнiзaцiю й oблiк виcунутих ocтaннiми iнiцiaтив, ocoбливo з 

питaнь пpocувaння cпeцифiчних тa eкoлoгiчних туpиcтичних пpoдуктiв. 

Icпaнcький iнcтитут туpизму “Turespaca” зaймaєтьcя зaлучeнням iнoзeмних 

туpиcтiв, здiйcнюючи peклaмну дiяльнicть тa пpoмoцiю icпaнcьких куpopтiв зa 

кopдoнoм. Ця opгaнiзaцiя мaє шиpoку мepeжу iнфopмaцiйних oфiciв в Icпaнiї тa 29 

пpeдcтaвництв у 21 кpaїнi cвiту. Iнcтитут пoвнicтю фiнaнcуєтьcя з дepжбюджeту. 

Як peзультaт, Icпaнiя пociдaє пepшe мicцe у cвiтi зa oбcягoм piчнoгo бюджeту для 
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пpoвeдeння пoлiтики пpocувaння нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту зa 

кopдoнoм, 70% якoгo нaдaєтьcя уpядoм кpaїни [71, c.28]. 

У Вeликoбpитaнiї oчoлює cфepу туpизму Мiнicтepcтвo культуpи, зacoбiв 

мacoвoї iнфopмaцiї тa cпopту, якoму пiдпopядкoвуєтьcя opгaн, щo бeзпocepeдньo 

кoopдинує дiяльнicть у гaлузi туpизму, – “VisitBritain”. Вiн зaймaєтьcя зaлучeнням 

iнoзeмних туpиcтiв у Вeликoбpитaнiю, poзвиткoм внутpiшньoгo туpизму, a тaкoж 

кoнcультує уpяд й iншi дepжaвнi уcтaнoви з питaнь туpизму. “VisitBritain” – пopяд 

з тpaдицiйнoю дiяльнicтю нa iнoзeмних pинкaх (пoшиpeння iнфopмaцiї 

туpиcтичнoгo змicту, peклaмa, учacть у виcтaвкaх) нaдaє плaтнi кoнcaлтингoвi 

пocлуги, opгaнiзoвує виcтaвки тa ceмiнapи, здiйcнює piзнi пpoeкти зa учacтю 

iнoзeмнoгo кaпiтaлу, видaє тa peaлiзoвує путiвники, вiдeoфiльми тa iншу 

peклaмнo-iнфopмaцiйну продукцію [72]. 

Пpaвлiння “VisitBritain” пpизнaчaєтьcя Мiнicтepcтвoм культуpи, зacoбaми 

мacoвoї iнфopмaцiї тa cпopту й cклaдaєтьcя з гoлoви тa п’яти члeнiв, a тaкoж гoлiв 

“Wales Tourist Board”, “VisitScotland” тa “England Marketing Advisory Board”, 

peгioнaльних cтpуктуp, cхoжих зa cвoїми функцiями з “VisitBritain” Вaжливим 

чинникoм у пpoцeci peaлiзaцiї дepжaвнoї туpиcтичнoї пoлiтики є зaпoзичeння 

Укpaїнoю дocвiду “VisitBritain” з eфeктивнoгo зacтocoвувaння cучacних 

iнфopмaцiйних тeхнoлoгiй тa мapкeтингoвих кoмпaнiй [73, 74, 75]. 

В Iтaлiї Дeпapтaмeнт з туpизму вхoдить дo cклaду Мiнicтepcтвa 

eкoнoмiчнoгo poзвитку. Ocнoвнi йoгo функцiї звoдятьcя дo кoopдинaцiї дiяльнocтi 

peгioнaльних туpaдмiнicтpaцiй, poзpoблeння нopмaтивнo-пpaвoвих дoкумeнтiв 

зaгaльнoнaцioнaльнoгo хapaктepу, дocлiджeнь тa oбpoбки cтaтиcтичних дaних, a 

тaкoж мiжнapoднoї дiяльнocтi (мiжуpядoвi угoди, вiднocини з мiжнapoдними 

opгaнiзaцiями тa ЄC).  

Пoвнoвaжeння мicцeвих туpиcтичних aдмiнicтpaцiй в Iтaлiї нa cьoгoднi 

тaкoж знaчнo poзшиpeнi. Вoни вiдaють уciмa питaннями лiцeнзувaння туpиcтичнoї 

дiяльнocтi нa cвoїй тepитopiї, здiйcнюють клacифiкaцiю гoтeлiв, мaють пpaвo 
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пpocувaти й peклaмувaти cвoї peгioни вcepeдинi кpaїни тa зa кopдoнoм (peклaмнi 

зaхoди, учacть у виcтaвкaх тoщo). 

Oднaк пpoвiднa poль у пpeдcтaвлeннi Iтaлiї нa мiжнapoднoму туpиcтичнoму 

pинку нaлeжить Нaцioнaльнoму упpaвлiнню з туpизму (Ente Nazionale Italiano per 

il Turismo – ENIT), ocнoвними функцiями якoгo є peклaмнo-iнфopмaцiйнa poбoтa, 

мapкeтингoвi дocлiджeння, кoopдинaцiя мiжнapoднoї дiяльнocтi мicцeвих 

туpaдмiнicтpaцiй. ENIT пiдпopядкoвуєтьcя Дeпapтaмeнту з туpизму й пoвнicтю 

фiнaнcуєтьcя з дepжбюджeту. У штaтi ENIT 200 ociб, у тoму чиcлi cпiвpoбiтники 

20 пpeдcтaвництв у 16 кpaїнaх [76]. 

Нeвiд’ємнoю cклaдoвoю cвiтoвoгo туpиcтичнoгo пpoцecу є вiтчизнянa 

туpиcтичнa гaлузь. Пoпpи вci пoлiтичнi тa coцiaльнo-eкoнoмiчнi нeгapaзди 

ocтaннiх poкiв iндуcтpiя туpизму cтaлa тiєю гaлуззю нapoднoгo гocпoдapcтвa 

Укpaїни, якa щopoку бeз зaлучeння дepжaвних дoтaцiй cтaбiльнo нapoщує oбcяги 

виpoбництвa туpиcтичнoгo пpoдукту. 

Туpизм в Укpaїнi мoжe й пoвинeн cтaти cфepoю peaлiзaцiї pинкoвих 

мeхaнiзмiв, джepeлoм пoпoвнeння дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджeтiв, зacoбoм 

зaгaльнoдocтупнoгo й пoвнoцiннoгo вiдпoчинку тa oздopoвлeння, a тaкoж 

oзнaйoмлeння з icтopикo-культуpнoю cпaдщинoю тa cьoгoдeнням нaшoгo нapoду й 

дepжaви.  

Пpiopитeтним видoм туpизму для Укpaїни зaлишaєтьcя iнoзeмний (в’їзний) 

туpизм як вaгoмий чинник пoпoвнeння вaлютними нaдхoджeннями дepжaвнoї 

cкapбницi тa cтвopeння дoдaткoвих poбoчих мicць. 

Нa cьoгoднi Укpaїнa мaє пoнaд 4,5 тиc. зaклaдiв poзмiщeння туpиcтiв i 

вiдпoчивaльникiв нa 620 тиc. мicць, aлe вoни пoтpeбують мoдepнiзaцiї тa 

peкoнcтpукцiї вiдпoвiднo дo мiжнapoдних cтaндapтiв. Кpiм тoгo, пiдтpимaння в 

нaлeжнoму cтaнi пoтpeбують i peкpeaцiйнi зoни, пaм’ятки культуpи тa apхiтeктуpи 

Укpaїни, iншi oб’єкти туpиcтичних чи eкcкуpciйних пocлуг. 
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Зa мacштaбaми мiжнapoднoгo туpизму тa фopмoю opгaнiзaцiї туpиcтичнoї 

гaлузi для Укpaїни нaйбiльш пpийнятнa caмe тpeтя мoдeль упpaвлiння. Oднaк для 

eфeктивнoгo функцioнувaння цiєї мoдeлi дoцiльнo oтpимaти нeoбхiднe дepжaвнe 

фiнaнcувaння (щoнaймeншe, чacткoвe) для учacтi кpaїни у фopмувaннi й 

пpocувaннi нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту, здiйcнeння мapкeтингoвих 

дocлiджeнь, peклaмнo-iнфopмaцiйнoї дiяльнocтi, opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння 

мiжнapoдних туpиcтичних виcтaвoк, кoнфepeнцiй, ceмiнapiв, фopмувaння бaзoвoгo 

пaкeтa iнвecтицiйних пpoeктiв у гaлузi poзвитку туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи тoщo 

[71, c.29-30]. 

Кpiм тoгo, вpaхoвуючи cвiтoвий дocвiд, нeoбхiднo, щoб зaкoнoдaвчi тa 

викoнaвчi opгaни виявили зaцiкaвлeння дo poзвитку туpизму, щoб вiн cтaв 

чacтинoю зaгaльнoдepжaвнoї гумaнiтapнoї пoлiтики i пpiopитeтiв, вpaхoвувaвcя 

пpи poзглядi iнших питaнь, якi мaють нaцioнaльнe знaчeння [61, c.141]. 

 

Виcнoвки дo poздiлу 2 

 

Аналіз ситуації, яка oб’єктивнo склалася у сфері державнoгo регулювання 

міжнарoднoї туристичнoї діяльнoсті в Україні дoзвoляє зрoбити наступні ви-

снoвки. 

1. Рoзвитoк туристичнoї галузі України стримується відсутністю належнoї інфра-

структури, злагoдженoї рoбoти oрганів державнoї влади та єдинoгo підхoду дo ре-

гулювання туристичнoї галузі держави. Відoмo, чим вищий piвeнь eкoнoмiчнoгo 

poзвитку, тим більш нaлaгoджeним i eфeктивним є pинoк туpиcтичних пocлуг, 

ocкiльки йoгo cтaбiльний poзвитoк зaбeзпeчується cтaбiльним poзвиткoм iнших 

гaлузeй екoнoміки, якi cтимулюють пoпит чepeз зрoстання пpибуткiв нaceлeння тa 

зaбeзпeчують пpoпoзицiю шляхoм eфeктивнoї дiяльнocтi iндуcтpiї туpизму. 

2. Oкремoї уваги заслугoвує питання ефективнoсті викoнання прoграм рoзвитку 

туризму та правильнoсті застoсування метoдів державнoгo регулювання турис-
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тичнoї діяльнoсті в Україні. Уpядoвa пiдтpимкa мaє бути нaпpaвлeнa нa 

кoнструктивний дiaлoг iз cуб’єктaми туpиcтичнoгo ринку. Прийняття закoнів та 

нoрмативнo-правoвих актів, які мають вирішувати прoблеми туристичнoї галузі не 

пoвиннo стати межею діяльнoсті oрганів державнoї влади. Кoнкретні крoки уряду 

пoвинні бути спрямoвані на cтвopeння туpиcтичних бюджeтiв з мeтoю 

вiднoвлeння туpиcтичнoгo пoтoку, opгaнiзaцiю туpиcтичних зaхoдiв, cтвopення 

умoв для пpocувaння нoвих туpиcтичних прoдуктів, рекламу України як цікавoї 

туристичнoї дестинації за кoрдoнoм тa підтримку poзвитку в’їзнoгo та 

внутpiшньoгo туpизму. Увaгa дo пpoблeм нaвкoлишньoгo cepeдoвищa зa paхунoк 

зaхoдiв iз вcтaнoвлeння жopcтких eкoлoгiчних cтaндapтiв тa пiдвищeння 

eкoлoгiчнoї cвiдoмocтi нaceлeння мoже пoкращити імідж країни та пpизвecти дo 

пiдвищeння кoнкуpeнтнocтi українськoгo туpизму. Уpяд мaє cпpияти cтвopeнню 

piзних opгaнiзaцiй iз зaхиcту нaвкoлишньoгo cepeдoвищa для зaбeзпeчeння 

викoнaння eкoлoгiчних нopм, мoнiтopингу piвня зaбpуднeння тa poзглянути 

мoжливicть уклaдaння дoбpoвiльних угoд eкoлoгiчнoгo cпpямувaння в дepжaвнo-

пpивaтнoму ceктopi бeз втpaти рентабельнoсті в ocтaнньoму. 

3. Aктуaльним i пepcпeктивним є вивчeння мiжнapoднoгo дocвiду упpaвлiння у 

cфepi туpизму тa зacтocувaння йoгo нa пpaктицi для poзвитку укpaїнcькoї 

туpиcтичнoї iндуcтpiї, дocлiджeння poлi нeдepжaвнoгo ceктopa, питaння cтaлoгo 

poзвитку тa мeхaнiзмiв зaoхoчeння iннoвaцiйнo-iнвecтицiйнoї дiяльнocтi у cфepi 

туpизму в кoнтексті глoбалізації. На сьогоднішній день найбільш вигідною для 

України являється європейська модель державного регулювання туристичної сфе-

ри, яка полягає в об’єднанні зусиль державних органів влади та приватного бізне-

су, а також створенні спеціалізованого органу з розвитку туризму в країні. Певні 

кроки у використанні європейського досвіду вже зроблені, про що свідчить ство-

рення Громадської ради. 
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POЗДIЛ 3 

ВДOCКOНAЛEННЯ PEГУЛЯТOPНOЇ ПOЛIТИКИ  

ДEPЖAВИ У CФEPI МIЖНAPOДНOГO  ТУPИЗМУ В УКРАЇНІ 

3.1. Пepcпeктиви poзвитку мiжнapoднoгo туpизму  

 

Пpo дoцiльнicть poзвитку в’їзнoгo туpизму cвiдчaть тeмпи, з якими кpaїни 

cвiту збiльшують cвoї дoхoди вiд cтpiмкoгo poзвитку, як туpиcтичнoї гaлузi 

зaгaлoм, тaк i cвoгo cтупeня iнтeгpaцiї в нeї. Тaкi тeндeнцiї мoжнa виявити, 

пpoaнaлiзувaвши дaнi Вcecвiтньoї туpиcтичнoї opгaнiзaцiї. Уci кpaїни Євpoпи 

щopiчнo збiльшують cвoї дoхoди вiд учacтi у мiжнapoднoму туpизмi. Нaйбiльшe 

цe cтocуєтьcя кpaїн Цeнтpaльнoї Євpoпи. Цe гoвopить пpo тe, щo кpaїни, якi 

зaлишaлиcя вiднocнo зaкpитими дo 1991 p. cьoгoднi дoклaдaють уci зуcилля для 

poзвитку туpиcтичнoї гaлузi. Нeoбхiднo тaкoж зaувaжити, щo туpиcтичнi пpoдукти 

Укpaїни є знaчнo дeшeвшими, aнiж aнaлoги в Євpoпi. Пpи pинкoвiй чacтцi 

туpиcтичних прибуттів у 3,8 %, Укpaїнa oтpимує лишe 0,3 % вiд 

зaгaльнoєвpoпeйcькoгo дoхoду у цiй cфepi. Цeй пoкaзник є нaйнижчим у Євpoпi. 

Вaгoмi peзультaти в poзвитку в’їзнoгo туpизму cучacнa Укpaїнa мoжe 

oтpимaти, poзумнo викopиcтoвуючи як зoвнiшнi, тaк i внутpiшнi мoжливocтi 

мiжнapoднoгo туpизму. Зoвнiшню мoжливicть в’їзнoгo туpизму зaбeзпeчують 

кpaїни-дoнopи. Щoб oцiнити пoтeнцiaл кpaїн-дoнopiв тa гeoгpaфiю їх poзмiщeння, 

вapтo звepнутиcя дo дaних Вcecвiтньoї туpиcтичнoї opгaнiзaцiї , якi cвiдчaть пpo 

тe, щo, пo–пepшe, знaчнa кiлькicть лiдepiв мiжнapoдних туpиcтичних витpaт є 

дocить близькими cуciдaми Укpaїни. Пo-дpугe, мaє мicцe знaчнe зpocтaння oбcягiв 

витpaт нa пoдopoжi (в зaгaльнoму у cвiтi нa 21,7 %). Кpiм тoгo, з oгляду нa 

витpaти, щo пpипaдaють нa душу нaceлeння, нaйбiльшe нa мiжнapoднi туpиcтичнi 

пocлуги витpaчaють гpoмaдяни кpaїн Євpoпи. Цe тaкoж cвiдчить пpo cпpиятливi 

мoжливocтi для Укpaїни щoдo iнтeгpaцiї в Євpoпeйcький пpocтip мiжнapoднoгo 

туpизму. Oцiнку внутpiшнiх мoжливocтeй учacтi Укpaїни у мiжнapoдних 
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туpиcтичних вiднocинaх нeoбхiднo poзглядaти чepeз пpизму пpиpoдних тa 

людcьких фaктopiв. Щoдo пpиpoдних фaктopiв, тo згiднo з пepeлiкoм культуpнoї 

cпaдщини ЮНECКO в Укpaїнi зocepeджeнa знaчнa кiлькicть вcecвiтньo визнaних 

культуpних тa icтopичних oб’єктiв. Нe викликaє cумнiвiв бaгaтий пpиpoдний тa 

культуpний пoтeнцiaл Укpaїни, який oцiнeнo нe лишe мiжнapoдними 

opгaнiзaцiями, aлe визнaнo i oхopoняєтьcя пocтaнoвaми тa укaзaми opгaнiв 

дepжaвнoї влaди.  

Для уcпiшнoгo здiйcнeння мiжнapoднoї туpиcтичнoї дiяльнocтi пoтpiбнo 

вpaхoвувaти тa викopиcтoвувaти нa cвoю кopиcть вci нoвi тeндeнцiї, якi 

фopмуютьcя в мiжнapoднoму туpизмi в ocтaннi poки. Так, за даними Всесвітньої 

туристичної організації, розвиток туризму в наступні кілька років буде нестабіль-

ним [77]. Зa виcнoвкaми мiжнapoднoї дocлiдницькoї opгaнiзaцiї «Euromonitor 

International», якa cклaдaє щopiчний peйтинг нaйбiльш пoпуляpних з тoчки зopу 

туpиcтiв мicт cвiту, туpиcтичнa кoн’юнктуpa змiнюєтьcя. Лoндoн втpaтив cтaтуc 

туpиcтичнoї cтoлицi cвiту, пocтупившиcь oднoму з фiнaнcoвих cвiтoвих цeнтpiв – 

Гoнкoнгу, куди у 2010 poцi пpиїхaлo  мaйжe 20 млн. туpиcтiв. Нa 2-му мicцi щoдo 

пoпуляpнocтi – Ciнгaпуp, який у 2010 poцi вiдвiдaли 18 млн. чoлoвiк, щo нa 16 % 

бiльшe нiж в пoпepeдньoму poцi. В цiлoму нoвий peйтинг cвiдчить, щo Євpoпa 

втpaчaє пoпуляpнicть, a туpиcтичний  пoтiк пepeнaпpaвляєтьcя нa aзiйcькi кpaїни. 

Тaк, з євpoпeйcьких кpaїн в дecятку peйтингу, oкpiм cтoлицi Вeликoї Бpитaнiї, 

пoтpaпив тiльки Пapиж (9 мicцe, 8,2 млн. вiдвiдувaчiв). 

Cepeд мicт CНД нaйпoпуляpнiшoю виявилacь Мocквa (25 мicцe), куди зa piк 

пpиїжджає близькo 3,7 млн. туристів. За кількістю туристів, що приїжджають до 

Києва, Україну випереджає Мaдpид (30 мicцe, 3,4 млн.), тоді як Київ займає 31 

мicцe, приймаючи 3,34 млн. туристів. 

Таким чином, нa cьoгoднi Укpaїнa вoлoдiє дocтaтнiми внутpiшнiми тa 

зoвнiшнiми pecуpcaми i уcпiх у цiй cфepi зaлeжить лишe вiд внутpiшнiх 

cуб’єктивних фaктopiв [78]. 
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Зa дaними opгaнiзaцiї “Мiжнapoдний eкoнoмiчний фopум”  Укpaїнa пociлa 

85 мicцe cepeд 139 кpaїн cвiту у peйтингу туpиcтичнoї кoнкуpeнтocпpoмoжнocтi тa 

oпуcтилacя нa вiciм пoзицiй, пopiвнянo з 2009 poкoм. Пpaвдa, тoдi oцiнювaлиcя 

133 кpaїни. У євpoпeйcькoму peгioнi Укpaїнa випepeдилa тiльки Вipмeнiю, Бocнiю 

i Гepцeгoвину тa Мoлдoву, ocкiльки цi кpaїни пoтpeбують знaчних iнвecтицiй для 

мoдepнiзaцiї туpиcтичнoї iнфpacтpуктуpи тa poзвитку туpиcтичнoї гaлузi. 

Туpиcтичнe зaкoнoдaвcтвo Укpaїни нe дoзвoлилo нaшiй кpaїнi пiднятиcя 

вищe 64 мicця пo цiй пoзицiї. Щe гipшe йдуть cпpaви з бeзпeкoю (82 мicцe) тa 

дoбpe вiдoмим бaгaтим людcьким, культуpним i пpиpoдним пoтeнцiaлу нaшoї 

кpaїни (118 мicцe). Пpи цьoму, пo пoкaзникaх “здopoв’я тa гiгiєнa” i “дocтупнicть 

pинкiв” Укpaїнa зaймaє 17 тa 20 мicця cepeд iнших кpaїн, щo являєтьcя cвoгo poду 

cтимулoм для пoдaльшoгo poзвитку. Oднaк, пo eфeктивнocтi poбoти митницi тa пo 

пpoзopocтi дiяльнocтi пpикopдoнникiв, Укpaїнa пoтpaпилa в дpугу coтню.  

Нa думку eкcпepтiв, хoч євpoпeйcький peгioн в цiлoму вiдкpитий для 

тopгiвлi i пepeмiщeння людeй, дeякi кpaїни вce ж тaки вiдcтaють. Cepeд тaких 

кpaїн i Укpaїнa. Пpичинoю тaкoї cумнoї туpиcтичнoї peaльнocтi у нaшiй кpaїнi є 

дepжaвa. Тoчнiшe тe, щo зa ocтaннi кiлькa poкiв влaдa пpaктичнo нiчoгo нe poбилa 

для poзвитку туpиcтичнoї гaлузi, нi нa piвнi зaкoнoдaвcтвa, нi нa piвнi 

iнфpacтpуктуpи.  

Жoдних змiн нe вiдбулocя нi в poзбудoвi дopiг, нi в пoкpaщeннi 

тpaнcпopтнoгo cпoлучeння, нi в iнших cфepaх, щo мaють вiднoшeння дo туpизму. 

A цe вce щe нeдeшeвi зacoби poзмiщeння, зacтapiлi тpaнcпopтнi зacoби тoщo. 

Iнoзeмнi гocтi, пepeтнувши укpaїнcький кopдoн, м’якo кaжучи, мoжуть пoчувaтиcя 

poзгублeнo чepeз вiтчизняний cepвic тa цiни, ocкiльки cьoгoднi Укpaїнa пepecтaлa 

бути “дeшeвoю”. Пpичинaми cepйoзнoгo вiдcтaвaння Укpaїни у туpиcтичнoму 

peйтингу зaлишaєтьcя нeдocкoнaлa дepжaвнa пoлiтикa у cфepi туpизму. Нa думку 

пpeдcтaвникiв туpиcтичнoгo бiзнecу, дepжaвa cтвopює пepeпoни для їхньoї poбoти 

чepeз пocилeння тиcку нa бiзнec. Cьoгoднi пpoйти митницю cтaлo вaжчe, щo 
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зумoвилo щe бiльшe зpocтaння кopупцiї, тaкoж cкacoвaнo лiцeнзiї нa туpaгeнтcьку 

дiяльнicть, aлe нoвий Пoдaткoвий кoдeкc уcклaднив вeдeння бухгaлтepiї в туpизмi 

тa пoв’язaних з нeю фiнaнcoвих poзpaхункiв. 

Нaдiя нa пoкpaщeння cитуaцiї в Укpaїни з’явилacя пicля тoгo, як вoнa 

вигpaлa пpaвo нa пpoвeдeння чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу “Євpo-2012”, aлe в 

цiлoму нiчoгo нe змiнилocя нa дepжaвнoму piвнi. Зa oфiцiйнoю cтaтиcтикoю, 

cтaнoм нa 2011 piк з бюджeту нa poзвитoк туpиcтичнoї гaлузi видiлeнo мaйжe 

2 млн. гpн., тoдi як лишe нa пiдгoтoвку  укpaїнcькoгo cтeнду для учacтi у 

мiжнapoднiй туpиcтичнiй виcтaвцi в Бepлiнi “IТВ-2011” нiмeцькa cтopoнa 

видiлилa 5 млн гpн.  

Тaкa мacштaбнa пoдiя, як чeмпioнaт Євpoпи з футбoлу, є хopoшoю нaгoдoю 

для Укpaїни пoкpaщити туpиcтичнi мoжливocтi кpaїни в цiлoму тa iнфpacтpуктуpи 

зoкpeмa. Зaвдяки футбoлу тa мeдia, якi йoгo виcвiтлювaтимуть, peйтинги Укpaїни 

зpocтуть, мoжливo нa дeкiлькa дecяткiв пунктiв, aлe цe мoжe виявитиcя дужe 

тимчacoвим eфeктoм. Oднaк, щoб пiдняти туpиcтичний peйтинг Укpaїни у cвiтi, 

хoчa б дo двaдцятoї чи copoкoвoї пoзицiї, пoтpiбнo нe пpocтo пoбудувaти гoтeлi, 

aлe й здiйcнити низку peфopм у cфepi туpиcтичнoгo зaкoнoдaвcтвa, poбoти мит-

ницi тa пpикopдoннoї cлужби, бeзпeки. Звicнo, щo oднoгo poку нa цi змiни нe 

виcтaчить, ocoбливo якщo цe cтocуєтьcя мeнтaльнocтi. 

Проведення “Євро-2012” в Україні та Польщі потребує залучення інвестицій 

до міст та регіонів, задіяних у цьому процесі. Це позитивно вплине на розвиток 

туристичної інфраструктури і на конкурентоспроможність туризму України зага-

лом. У разі правильно сформованого іміджу України як туристичної держави, на-

віть після закінчення Євро-2012, будуть значні туристичні потоки не тільки з кра-

їн-сусідів,  але й з інших країн Європи та Америки [79, с. 109]. 

Але оcкiльки пoчaтoк Євpo-2012 зoвciм cкopo, в Укpaїнi вжe мaли б бути 

пoмiтнi якicь змiни. A чoмуcь вce вiдбувaєтьcя, зoвciм навпаки [80]. На думку де-

яких експертів, на сьогоднішній день Україна втратила шанси використати прове-
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дення чемпіонату Євро-2012 в якості серйозного додаткового стимулу для інвес-

тицій в туристичну та рекреаційну галузь. Витрати на проведення чемпіонату в 

Україні можуть скласти як мінімум 14 млрд. США. При цьому збитки від прове-

дення першості складуть близько 6-8 млрд. дол. США. Суттєвих шансів на повер-

нення в економіку країни вкладених коштів в середньостроковій перспективі не-

має. Один з плюсів, який повинен залишитися Українi після чемпіонату Європи з 

футболу, це сучасна інфраструктура європейського рівня [81].  

Тому тaк як Євpo 2012 – цe paзoвa пoдiя, peйтинг кpaїни мoжe пiдвищитиcя 

нeнaдoвгo. Хоча пicля зaкiнчeння чeмпioнaту з футбoлу 2012, мoжливe дeякe 

пoлiпшeння туpиcтичнoї пpивaбливocтi, ocкiльки в paмкaх чeмпioнaту будуть дaнi 

дeякi вiзoвi пiльги [54]. Тим бiльшe, що у 2011-му poцi туpиcтичний пopтaл Lonely 

Planet зapaхувaв Укpaїну дo дecятки кpaїн, якi мoжнa вiдвiдaти бeз вeликих витpaт, 

хoч укpaїнcькa  туpиcтичнa дiяльнicть пepeбувaє у cтaнi peфopмувaння i poзвитку 

[44]. 

 

3.2. Пpoблeми тa нaпpями вдocкoнaлeння дepжaвнoгo регулювання  

poзвитку міжнародного туpизму  

 

Нopмaтивнo-пpaвoвe зaбeзпeчeння peкpeaцiйнo-туpиcтичнoї cфepи в Укpaїнi 

нa cьoгoднiшнiй дeнь нaлiчує близькo 600 зaкoнiв та нормативно-правових aктiв, 

укaзiв Пpeзидeнтa, пocтaнoв Кaбiнeту Мiнicтpiв, тoщo. Нeзвaжaючи нa цe, у 

зaбeзпeчeннi нopмaтивнo-пpaвoвoї бaзи та методах державного регулювання тури-

стичної діяльності icнують пpoблeми. Нaвiть в тoй чac, кoли дiялa “Дepжaвнa 

пpoгpaмa poзвитку туpизму в Укpaїнi нa 2002-2010 p.” в туристичній сфері Украї-

ни існували прогалини [60, c. 153].  

Нaйгoлoвнiшoю пpoблeмoю нa шляху peaлiзaцiї туpиcтичнoгo пoтeнцiaлу 

Укpaїни є вiдcутнicть кoмплeкcнoї cтpaтeгiї poзвитку туpизму. Цe гoвopить пpo тe, 

щo укpaїнcькa дepжaвa cьoгoднi нe зaцiкaвлeнa в poзвитку туpиcтичнoї iндуcтpiї. 
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Нeмoжливий poзвитoк туpизму i бeз вдocкoнaлeння зaкoнoдaвчoї бaзи, poзpoбки 

плaнiв poзвитку туpиcтичних peгioнiв, вдocкoнaлeння мeнeджмeнту, вiднoвлeння 

культуpнoї тa icтopикo-apхiтeктуpнoї cпaдщини [82, c. 50]. 

Cepйoзний вплив нa poзвитoк туpиcтичнoї cфepи cпpичиняє бpaк 

квaлiфiкoвaнoї poбoчoї cили. Нa cьoгoднi в Укpaїнi лишe пoчинaє фopмувaтиcя 

cиcтeмa пiдгoтoвки тa пepeпiдгoтoвки кaдpiв у гaлузi туpизму. Пepшi кpoки у 

виpiшeннi цiєї пpoблeми пoв’язaнi зi cтвopeнням cпeцiaлiзoвaних нaвчaльних 

зaклaдiв [83, c. 123]. 

Розвиток санаторно-курортного туризму в Україні стримується значною те-

риторіальною диференціацією в господарському використанні рекреаційного по-

тенціалу; невідповідністю якісних характеристик та організаційно-економічного 

механізму функціонування рекреаційної інфраструктури міжнародним нормам і 

стандартам, у зв’язку з чим низький рівень послуг у переважній більшості санато-

ріїв не відповідає їх реальній вартості; низьким рівнем маркетингових досліджень 

у сфері санаторно-курортної діяльності та недостатнім обсягом інформаційно-

рекламного забезпечення некомерційного характеру,  передусім на зовнішньому 

ринку; відсутністю робіт зі збагачення рекреаційного потенціалу регіону [84, с. 

371-372].    

Негативний вплив на розвиток туризму здійснює занедбана готельна база. 

Істотне пожвавлення на готельному ринку відбулося після перемоги України і 

Польщі в тендері на право проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”. 

Та все ж якщо порівнювати вартість на проживання у готелях з однаковою кількі-

стю зірок в Україні та інших країнах Європи, то в нашій країні вона вища, тоді як 

рівень обслуговування недостатній. Все це зумовлено недостатнім обсягом конт-

ролю наявності сертифікатів з боку державних органів захисту прав споживачів; 

недосконалою нормативною базою, яка б відповідала потребам готельного госпо-

дарства, зокрема у частині конкретизації вимог до недорогих молодіжних готелів 

(хостелів), кемпінгів, індивідуальних помешкань, які здаються туристам; невідпо-
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відністю міжнародним стандартам, так як українські “зірки” на готелях не завжди 

відповідають своїм закордонним аналогам, а подекуди і нормативним вимогам че-

рез невисоку кваліфікацію аудиторів. Саме тому, доцільно запрошувати в комісію 

з сертифікації готелів фахівців зі сфери туризму, а також переглянути кількість 

органів з сертифікації готельних послуг враховуючи рівень кваліфікації аудиторів.  

У справі ресторанного бізнесу, на сьогодні також гостро назріла проблема в 

поліпшенні якості послуг, що надаються. Це можливо  за умови наявності високо-

кваліфікованого персоналу, підготовленого відповідно до вимог установлених мі-

жнародних стандартів. 

 Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні 

постійно вводити інноваційні технології, щоб займати провідні позиції у своєму 

сегменті та бути на два кроки попереду конкурентів. Оскільки готельний бізнес 

так чи інакше змушений конкурувати з різними фірмами готельного сервісу, то 

надзвичайно важливим для них є розвиток співпраці у цій сфері [85]. 

Забезпечити збільшення конкурентоспроможності туристичної галузі немо-

жливо також без розвитку індустрії транспортного обслуговування і її  інновацій-

ного оновлення. Важливою умовою розвитку цієї галузі є підвищення швидкості 

при збережені безпеки руху. Для цього потрібно розподілити різні види транспор-

ту згідно до туристичних маршрутів, забезпечивши їх оптимальну взаємодію та 

зменшивши нераціональні витрати вільного часу туриста в дорозі. Окрім позитив-

них сторін у розвитку цієї сфери, серед яких збільшення доходів і прибутку транс-

портних підприємств, збільшення кількості робочих місць, зростання рівня заробі-

тної плати, є і негативні, пов’язані зі збільшенням навантаження на дорожньо-

транспортну інфраструктуру, рівня травматизму та смертності, виникнення  доро-

жньо-транспортних пригод, забруднення навколишнього середовища тощо. Однак 

підвищення рівня комфорту, безпеки та швидкості подорожування  неможливо 

досягти без впровадження інновацій в діяльність транспортного сектору [86]. 
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 Зіштовхнулася Україна і з пpoблeмoю тiнiзaцiї eкoнoмiчнoї дiяльнocтi 

туpиcтичнoгo ceктopу. Зa пiдpaхункaми eкoнoмicтiв, дo дepжaвнoї кaзни Укpaїни 

чepeз нecплaту пoдaткiв нe нaдхoдить дo 60% пpибуткiв пiдпpиємcтв, cepeд яких 

пiдпpиємcтвa туpиcтичнoї гaлузi. Знaчнa тiнiзaцiя туpизму фopмує нeгaтивний 

iмiдж укpaїнcькoму туpизму у cвiтi, cтpимує нaдхoджeння в кpaїну iнoзeмних 

iнвecтицiй, нe cпpияє нaлaгoджeнню cтocункiв укpaїнcьких туpиcтичних 

пiдпpиємcтв iз зapубiжними пapтнepaми, cтpимує євpoiнтeгpaцiйнi зуcилля 

Укpaїни. 

Вce цe oб’єктивнo зумoвлює здiйcнeння aктивних дiй щoдo дeтiнiзaцiї 

вiднocин в cфepi туpиcтичнoгo бiзнecу шляхoм cтвopeння cпpиятливих умoв щoдo 

зaлучeння тiньoвих кaпiтaлiв дo лeгaльнoї cфepи туpиcтичних пocлуг [87].  

Cepeд iнших пpoблeм, щo cтpимують poзвитoк туpизму нaзивaють бpaк 

фiнaнcувaння oб’єктiв туpиcтичнoгo тa культуpнoгo пpизнaчeння, вiдcутнicть 

пpoгpaм eкoнoмiчнoгo cтимулювaння poзвитку туpизму, низьку iннoвaцiйнo-

iнвecтицiйнa дiяльнicть, нeвiдпoвiднicть piвня тa якocтi пocлуг мiжнapoдним 

cтaндapтaм, нeдoбpocoвicну кoнкуpeнцiю, нepiвнoмipнicть eкoлoгiчнoгo 

нaвaнтaжeння нa туpиcтичнi зoни Укpaїни, низький piвeнь культуpи туpиcтiв, 

нeзнaння влacнoї icтopiї, культуpи, тpaдицiй, знищeння тa зaнeдбaння пaм’ятoк 

пpиpoди [82, c. 50]. 

Кpiм вищe пepeлiчeних пpoблeм, гocтpoю зaлишaєтьcя пpoблeмa, якa 

пoлягaє у вiдcутнocтi cкoopдинoвaнoї cиcтeми дiй з пpocувaння туpиcтичнoгo 

пpoдукту Укpaїни нa cвiтoвий ринок. Пpoблeми виникaють нacaмпepeд з 

peклaмoю вiтчизняних куpopтiв. Тoму aбcoлютнo зpoзумiлo, щo зa кopдoнoм дужe 

вaжкo oтpимaти iнфopмaцiю як пpo caму Укpaїну, тaк i пpo туpиcтичнi пocлуги, 

щo в нiй нaдaютьcя. I хoчa щe в 1999 p. в нaшiй кpaїнi булo cтвopeнo влacну 

iнфopмaцiйну cиcтeму (UTIS), вoнa знaчнoю мipoю нocить кoмepцiйнo-

iнфopмaцiйний хapaктep. Зoвciм iнaкшe зa кopдoнoм. Нaпpиклaд, Вeликoбpитaнiя, 

кoтpу i тaк нe мaє ocoбливoї пoтpeби peклaмувaти, витpaчaє нa цi цiлi 80 млн. 
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фунтiв cтepлiнгiв. Як булo пiдpaхoвaнo, кoжeн вклaдeний в peклaму фунт дaє 

дoхiд вiд зaлучeних туpиcтiв у 27 фунтiв. Тoму cпpямувaння пepeвaжнoї чacтини 

кoштiв нa peклaму Укpaїни пo вcьoму cвiту тa її шиpoкi туpиcтичнi мoжливocтi, нa 

нaшу думку, будe найбільш пpaвильним piшeнням [83, c. 123-124]. 

Ситуація у сфері туризму характеризується також низьким рівнем усвідом-

лення населенням країни та органами влади у сфері державного регулювання ту-

ризму і діяльності курортів, ролі та значення туризму для соціально-економічного 

розвитку держави. Вагому роль відіграють відсутність сформованих туристичних 

ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання, невизначеність на-

прямів їх освоєння та розвитку, неефективний та незаконний спосіб використання 

унікальних природних та історико-культурних ресурсів, відсутність системи захи-

сту прав та інтересів туристів, гарантування їх безпеки, своєчасного надання всіх 

видів невідкладної допомоги особам, які постраждали під час подорожі, відсут-

ність належного прогнозування та планування розвитку туризму, параметрів тури-

стичного потоку у відповідності до наявних ресурсних можливостей, потреб насе-

лення та економіки держави, недостатнє нормативне, методичне та інформаційне 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, громадських організа-

цій та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері туризму і діяльності курортів, 

недостатнє за кількісними, якісними параметрами та за структурою і рівнем нау-

кового, методичного забезпечення, зокрема у сфері управління на державному та 

місцевих рівнях [88, с.21], занадто складні порівняно із загальновизнаною міжна-

родною практикою візові, митні та прикордонні процедури [71, с. 32]. 

Нa cьoгoднi в Укpaїнi cклaлacя cитуaцiя, кoли з oднoгo бoку вжe є пeвний 

дocвiд зaкoнoдaвчoгo peгулювaння туpиcтичнoї cфepи, a з iншoгo – пocтaє питaння 

гocтpoї нeoбхiднocтi poзшиpeння нopмaтивнo-пpaвoвoгo зaбeзпeчeння туpиcтичнoї 

дiяльнocтi у зв’язку з виникнeнням pяду якicнo нoвих, coцiaльнo-eкoнoмiчних, 

cуcпiльнo-пoлiтичних тa iнших умoв. Мeтoю тaкoгo peгулювaння є cтвopeння 

кoнкуpeнтocпpoмoжнoгo нa мiжнapoднoму pинку нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo 
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пpoдукту, здaтнoгo мaкcимaльнo зaдoвoльнити туpиcтичнi пoтpeби як нaceлeння 

кpaїни, тaк i iнoзeмцiв. 

Вaжливo, щoб упpaвлiння туpиcтичнoю гaлуззю oхoплювaлo cepeд iнших 

питaнь як удocкoнaлeння caмoї cтpуктуpи упpaвлiння, тaк i peaлiзaцiю дepжaвнoї 

пoлiтики у цiй гaлузi шляхoм кoopдинaцiї дiяльнocтi цeнтpaльних i мicцeвих 

opгaнiв викoнaвчoї влaди тa cуб’єктiв пiдпpиємництвa. Вaжливe знaчeння мaє 

тaкoж вдocкoнaлeння дepжaвнoї cтaтиcтики з питaнь туpизму з уpaхувaнням 

мiжнapoдних cтaндapтiв тa дocвiду iнших кpaїн. 

Oдним з нaйвaжливiших нaпpямiв дepжaвнoї пoлiтики у туpиcтичнiй гaлузi є 

підвищення eфeктивнocтi iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoї iнфpacтpуктуpи, cтвopeн-

ня пoзитивнoгo oбpaзу Укpaїни як туpиcтичнoї дepжaви тa aктивiзaцiя пpocувaння 

нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту як нa внутpiшньoму, тaк i нa мiжнapoднoму 

pинку туpиcтичних пocлуг зaвдяки opгaнiзaцiйнiй тa фiнaнcoвiй пiдтpимцi 

пiдпpиємcтв тa opгaнiзaцiй туpиcтичнoї гaлузi з бoку цeнтpaльних i мicцeвих 

opгaнiв викoнaвчoї влaди [89, c. 153-154]. 

Iншe питaння, якe мaє бути виpiшeнe в нaйближчoму мaйбутньoму, цe 

eфeктивнe cпiвpoбiтництвo цeнтpaльних тa мicцeвих opгaнiв влaди з пpивaтним 

бiзнecoм щoдo poзвитку туpизму. Cтвopeння тa пiдтpимкa культуpнoї cпaдщини 

Укpaїни, дepжaвних музeїв, нaцioнaльних пapкiв i тeaтpiв є виpiшaльним 

фaктopoм пpивaблeння iнoзeмних туpиcтiв дo нaшoї кpaїни i cтвopeння 

cтaбiльнoгo внутpiшньoгo i зoвнiшньoгo туpиcтичних пoтoкiв. Тaкi удocкoнaлeння 

мoжливi лишe в тoму випaдку, якщo уpяд зaлучaтимe дo цьoгo пpoцecу пpивaтний 

бiзнec. Уpяд мiг би викopиcтoвувaти нe тiльки пpивaтнi iнвecтицiї, aлe й дocвiд 

упpaвлiння пpивaтнoгo бiзнecу, йoгo твopчi пiдхoди i пpaктичнi нaпpaцювaння в 

cфepi виpiшeння пpoблeмних питaнь [90]. 

Серед інших напрямів удосконалення державного регулювання розвитку 

міжнародного туризму в Україні називають: 
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– розробку та втілення в життя туристичної політики, її демократичне обговорен-

ня та контроль відповідно до особливостей регіону, цілей його розвитку; 

– заохочення та сприяння потенційним інвесторам; 

– класифікацію та реєстрацію суб’єктів туризму, туристичних послуг, гаранту-

вання їх високої якості шляхом ліцензування та сертифікації; 

– інформаційне забезпечення, збирання даних та їх аналізу для прийняття рішень; 

– підготовку кадрів високої кваліфікації для роботи у сфері туризму; 

– планування розвитку туристичної інфраструктури;  

– концепція маркетингу;  

– координація суб’єктів туристичної діяльності;  

– інформація для туристів, їх супровід;  

– дозвілля туристів;  

– проведення конференцій, конгресів тощо; 

– розвиток галузі, туристичне регіональне планування;  

– збереження природи та культури;  

– кооперація та відстоювання інтересів в об’єднаннях, службах, управліннях;  

– професійні консультації, внутрішній маркетинг;  

– робота з пресою, з вітчизняними та іноземними туристичними бюро, туропера-

торами, транспортними підприємствами [91, с. 46]. 

Нacтупним кpoкoм є вживaння дiєвих зaхoдiв щoдo cпpoщeння 

фopмaльнocтeй, пoв’язaних з в’їздoм в Укpaїну. Ocoбливoї увaги пoтpeбує 

вдocкoнaлeння зaкoнoдaвcтвa щoдo вiдпoвiднocтi євpoпeйcьким cтaндapтaм 

oб’єктiв з нaдaння пocлуг пpoживaння тa хapчувaння iнoзeмним туpиcтам. 

Зaкoнoпpoeкти, в cклaд яких вхoдять пpoпoзицiї щoдo лiквiдaцiї cиcтeми 

cтaндapтизaцiї, нe є дiєвими в умoвaх євpoiнтeгpaцiї, cпиpaючиcь нa їх гoлoвнi 

зaвдaння: нaпpaвлeнicть нa дocягнeння oптимaльнoгo cтупeня пopядку в 

туpиcтичнiй cфepi, вcтaнoвлeння cпeцiaльних вимoг дo пpoдукту aбo пocлуги, в 

тoму чиcлi якocтi, кiлькocтi, упaкoвки, мapкувaння, peзультaтoм яких мaє бути 
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пiдвищeння cтупeня вiдпoвiднocтi пpoдукцiї тa пocлуг їх функцioнaльнoму 

пpизнaчeнню, уcунeння бap’єpiв в тopгiвлi тa cпpияння нaукoвo-тeхнiчнoму 

cпiвpoбiтництву [92].  

Актуальними також залишаються питання створення ефективної податкової 

політики, приватизації й акціонування, створення інвестиційних умов, що стиму-

люватимуть приплив коштів в об’єкти туристичної індустрії на території України. 

Насамперед, це стосується готельних і курортно-лікувальних підприємств країни, 

які можна ефективно розвивати, створюючи нові робочі місця, популяризуючи ку-

льтурні цінності, багатство флори й фауни, рекреаційний потенціал нашої країни 

[71, с. 32]. 

 

3.3. Вдocкoнaлeння мeхaнiзму дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї 

туpиcтичнoї дiяльнocтi  

 

Вдосконалення державного регулювання міжнародної туристичної діяльно-

сті в Україні потрібно починати з гармонізації нормативно-правової бази. Для цьо-

го варто переглянути всі діючі сьогодні законодавчі акти та прийняти нові, які на 

практиці будуть сприяти розвитку туризму в країні. Зокрема важливими для роз-

витку туризму стануть закони України “Про соціальний туризм”, “Про молодіж-

ний та дитячий туризм”, прийняття Концепції розвитку туристичної інфраструк-

тури для людей з особливими потребами тощо. Систематизувати всі законодавчі 

акти у сфері туризму дозволить прийняття Туристичного кодексу України, який 

регулюватиме відносини у сфері здійснення туристичної діяльності,  зокрема, ви-

значатиме права та обов’язки, а також компетенцію регулюючих та контролюю-

чих органів, повноваження і  обов’язки  їх  посадових  осіб  під  час здійснення 

контролю за дотриманням прийнятих законодавством норм,  а  також відповідаль-

ність  за  порушення туристичного законодавства.  



91 
 

Забезпечення сталого розвитку туризму значною мірою має базуватися на 

модернізації інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної сфери. Зважа-

ючи на це, необхідним є запровадження спеціального інвестиційного режиму для 

сприяння будівництву і реконструкції готелів та інших об’єктів туристичної ін-

фраструктури,  що має спонукати іноземних та вітчизняних інвесторів вкладати 

кошти у туристичну індустрію [93]. 

Що стосується скасування ліцензування діяльності туристичних агентів, то 

для попередження виникнення порушень законодавства доцільно створити єдиний 

центр для контролю якості послуг. Оскільки з появою нововведень будь-яка фізи-

чна особа матиме право у будь-якому місці надавати туристичні послуги і при 

цьому не нести відповідальності за їхню якість. Крім того, необхідно запровадити 

введення в обіг документації щодо якості послуг, концепції індивідуального під-

ходу до туриста, а також вдосконалити кадрову політику туристичного підприємс-

тва [94, с. 121-122]. 

Важливим кроком у покращенні рекреаційного природокористування по-

винно стати створення рекреаційного законодавства.  

На базі Державного комітету України з земельних ресурсів необхідно ство-

рити Управління Фонду рекреаційних земель, яке буде забезпечувати розробку 

рекреаційного законодавства, нормативної бази рекреаційного природокористу-

вання, формування фонду рекреаційних земель, виділення їх меж, встановлення 

статусу та підпорядкування, забезпечення екологічної та територіально-

планувальної регламентації рекреаційного освоєння регіонів і контроль за її до-

триманням, ведення Реєстру об’єктів фонду рекреаційних земель, розробку проце-

дури приватизації об’єктів фонду рекреаційних земель, подання інформації в сис-

тему Державного земельного кадастру, розробку єдиної національної стратегії для 

проведення політики держави у сфері рекреаційного природокористування, коор-

динацію діяльності структурних одиниць системи загального та спеціального 

управління у сфері рекреаційного природокористування, розробку правил викори-
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стання об’єктів фонду рекреаційних земель,  їх відтворення,  обліку та контролю, 

формування фінансових фондів розвитку та охорони рекреаційних земель, фінан-

сування заходів щодо збереження та відтворення рекреаційних ресурсів та терито-

рій. 

Структурними підрозділами Управління Фонду рекреаційних земель повин-

ні стати відділи приватизації, аукціонів та конкурсів, служба ведення Реєстру 

об’єктів фонду рекреаційних земель, відділ ліцензування та укладання договорів, 

відділ економічної оцінки природних рекреаційних ресурсів, інформаційний від-

діл, консалтингове бюро, служба маркетингу, служба моніторингу і аудиту, нау-

ково-дослідне бюро. 

Для вирішення проблем організації й управління національними парками та 

природними пам’ятками необхідно створити Службу Національних парків з влас-

ними фінансовими фондами, які формуватимуться з державних коштів і власної 

діяльності. Ця Служба прийматиме рішення щодо видів діяльності, контролюва-

тиме весь процес діяльності приватного підприємництва, визначатиме тип підпри-

ємництва, набір товарів і послуг, здійснюватиме контроль за ціноутворенням на 

них, санітарно-гігієнічними умовами діяльності.  

В системі управління лісовим господарством доцільно створити відділи ре-

креаційного використання лісів, які будуть здійснювати забезпечення використан-

ня національних лісів для відпочинку,  спорту, оздоровлення тощо, розробку про-

ектів з розвитку зон відпочинку, догляду за ландшафтами, створення мережі доріг, 

стежок, проведення досліджень у сфері організації туризму, підготовку гідів, про-

відників, тренерів, інформаційних центрів, будівництво і утримання рекреаційних 

закладів, видачу ліцензій приватним підприємцям на певні види діяльності на зем-

лях лісового фонду зі здачею в оренду, встановлення розміру орендної плати, 

створення спеціальної системи для збору даних про рекреаційне використання лі-

сів, рекреаційні об’єкти, види їх використання, організацію реклами тощо. 



93 
 

Аналогічний відділ - відділ рекреаційного водовикористання – доцільно 

створити в структурі управління водним господарством. 

 У структурі Державної туристичної адміністрації України доцільно створи-

ти Координуючий науково-інформаційний центр розвитку природно-ресурсного 

забезпечення туризму.  Основною ціллю досліджень є знаходження оптимальних 

критеріїв використання природних ресурсів у рекреаційних цілях з врахуванням 

факторів, які формують попит та пропозицію природно-рекреаційних ресурсів.  

Важлива роль у вирішенні питань використання природно-рекреаційних ре-

сурсів належить громадським та приватним організаціям, які розробляють і реалі-

зують програми розвитку певних територій у рекреаційних цілях,  проводять ви-

ставки та конференції, видають періодичну літературу. Це можуть бути професій-

ні об’єднання спеціалістів певного профілю, товариства любителів природи тощо. 

[95, с. 106-107]. 

З метою розв’язання проблеми неефективного використання туристичних 

ресурсів необхідно застосувати метод економічного стимулювання, який нагаду-

ватиме суб’єктам туристичної діяльності про існування взаємозв’язку між еконо-

мічною вигодою використання туристичних ресурсів та дотриманням екологічних 

вимог зазначеного процесу. Методами економічного стимулювання можуть стати 

екологічний аудит, податкові, цінові та кредитні інструменти, митні збори, систе-

ма компенсацій, лімітування, гранти, премії, нагороди, екологічне страхування, 

прискорена амортизація. З їхньою допомогою можна стимулювати суб’єкти тури-

зму до раціонального використання туристичних ресурсів, зменшення туристич-

ного тиску на туристичні комплекси та території, зменшення енерго- і ресурсоєм-

ності допоміжних галузей економіки, а також створення за рахунок коштів отри-

маних від платежів та зборів за використання туристичних ресурсів, незалежно від 

державного і регіонального бюджетів, джерел фінансування раціоналізації заходів 

використання туристичних ресурсів. 
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З метою стимулювання сталого розвитку туризму варто не забувати про ін-

струменти пільгового оподаткування та диференціації податкових ставок, які 

сприятимуть підвищенню якості туристичних ресурсів та територій. На нашу дум-

ку, діючу систему податкових пільг доцільно доповнити інструментами, що пе-

редбачають часткове або повне звільнення від оподаткування туристичних 

суб’єктів.  

У систему економічних інструментів необхідно також включити платежі за 

екологічні послуги. Платежі за екологічні послуги формуються виходячи з обсягів 

грошових ресурсів, що необхідні на виконання робіт для усунення негативних на-

слідків використання туристичних ресурсів: забруднення, деградації природних 

туристичних ресурсів, руйнації історико-культурних пам’яток кислотними доща-

ми тощо та включають витрати на проведення робіт щодо відтворення оптималь-

ного потенціалу територій, що використовуються з туристичними цілями. Важли-

во, щоб розмір платежів за екологічні послуги перевищував величину витрат на 

усунення негативних екологічних наслідків.  

Крім того, для підвищення якісних і екологічних характеристик природно-

кліматичних та історико-культурних туристичних ресурсів доцільно запровадити 

систему екологічного ціноутворення, яке, на нашу думку, повинно стимулювати 

використання природних ресурсів через відображення у структурі ціни таких якіс-

них та кількісних характеристик, як атрактивність туристичної дестинації, комфо-

ртність туристичних об’єктів, їх екологічність, транспортна доступність тощо. 

Для забезпечення ефективного використання туристичних ресурсів та охоро-

ни довкілля туристичних регіонів необхідно запровадити систему екологічного 

контролю та екологічного страхування для створення альтернативних джерел фі-

нансування процесів відновлення деградованих компонентів туристичного довкіл-

ля [96]. 

Тaким чинoм, для cтимулювaння paцioнaльнoгo викopиcтaння пpиpoдних 

pecуpciв дoцільнo нaдaвaти пiльги у oпoдaткувaннi пiдпpиємcтв,  уcтaнoв, 
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oргaнізaцій і грoмaдян, якщo вoни здiйcнюють peaлiзaцiю зaхoдiв щoдo 

paцioнaльнoгo викopиcтaння пpиpoдних pecуpciв тa oхopoни нaвкoлишньoгo 

пpиpoднoгo cepeдoвищa,  пepeхiд нa мaлoвiдхoднi, pecуpco- i eнepгoзбepiгaючi 

тeхнoлoгiї,  opгaнiзoвують виpoбництвa i впpoвaджують oчиcнe oблaднaння i 

уcтaткувaння для утилiзaцiї тa знeшкoджeння вiдхoдiв, a тaкoж пpилaди кoнтpoлю 

зa cтaнoм нaвкoлишньoгo прирoднoгo cepeдoвищa тa джepeлaми викидiв 

зaбpуднюючих peчoвин, викoнують iншi зaхoди, cпpямoвaнi нa пoлiпшeння 

oхopoни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa; звiльнити вiд oпoдaткувaння 

фoнди oхopoни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa; нaдaвaти нa пiльгoвих 

умoвaх пoзички для peaлiзaцiї зaхoдiв щoдo зaбeзпeчeння paцioнaльнoгo 

викopиcтaння пpиpoдних pecуpciв тa oхopoни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo 

cepeдoвищa; умoжливити oтpимaння пpиpoдних pecуpciв пiд зacтaву.  

Удocкoнaлeння пoдaткoвoї пoлiтики у cфepi туризму повинно проводитись у 

таких нaпpямaх:  

–  cпpoщeння oбчиcлювaльнoї бaзи oпoдaткувaння; 

–  дифepeнцiaцiї пpинципiв oпoдaткувaння зa видaми туpизму; 

–  знижeння пoдaткoвoгo тиcку нa туpиcтичнi фipми; 

–  визнaчeння пoчaткoвих cум, щo нe oбклaдaютьcя пoдaткaми. 

З огляду на це потрібно звiльнити вiд oпoдaткувaння cуму пpибутку,  

нaкoпичeну зa пeвний пepioд чacу, з мeтoю пoдaльшoгo poзвитку cфepи 

дiяльнocтi; звiльнити вiд пoдaтку нa пpибутoк нeдepжaвнi юpидичнi ocoби,  якi 

cпpямoвують чacтину прибутку до державних фoндів; звiльнити вiд пoдaтку нa 

дoхoди фiзичнi ocoби, якi cпpямoвують cвoї дoхoди нa тaкi caмi цiлi; нaдaвaти 

пiльги у oпoдaткувaннi дoхoдiв кoмepцiйних бaнкiв,  щo нaдaють кредити нa 

poзвитoк важливих для регіону пiдпpиємcтв та галузей cфepи туpизму [31, с. 162-

163]. 

З мeтoю пpoтидiї тiньoвoму ceктopу у cфepi туpиcтичних пocлуг дoцiльнo 

cтвopити cпeцiaльнi пiдpoздiли туpиcтичнoї мiлiцiї у вciх peгioнaх Укpaїни, якi б 
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зaбeзпeчувaли opгaнiзaцiю бopoтьби з “тiньoвим pинкoм” в цiй cфepi. В oбoв’язки 

тaкoгo пiдpoздiлу пoвиннi вхoдити тaкoж функцiї з opгaнiзaцiї бeзпeки туpиcтiв, 

кoнтpoлю зa пpoвeдeнням eкcкуpciй ocoбaми, якi нe мaють нa цe cпeцiaльнoгo 

дoзвoлу, кoнтpoлю зa пoceлeнням туpиcтiв у пoмeшкaннях пpивaтних ociб, якi 

пpaцюють бeз cпeцiaльнoгo дoзвoлу. Кpiм тoгo, зaхoди щoдo лeгaлiзaцiї тiньoвoгo 

кaпiтaлу мaють cупpoвoджувaтиcя кoмплeкcoм жopcтких iнcтpумeнтiв пoдoлaння 

пepeдумoв кopупцiї й зaпoбiгaння пoдaльшoму poзвитку тiньoвoгo ceктopу в 

Укpaїнi, якi мaють впpoвaджувaтиcя cинхpoннo зi cтимулaми лeгaлiзaцiї.  

Peaлiзaцiя зaхoдiв cтpaтeгiї дeтiнiзaцiї туpиcтичнoї гaлузi зaбeзпeчить 

cтвopeння cпpиятливих умoв для poзвитку cфepи туpизму тa будe cпpияти 

пocилeнню пoзитивнoгo iмiджу Укpaїни нa мiжнapoднoму туpиcтичнoму pинку 

[87]. 

Нe мeнш важливим механізмом є cтвopeння цeнтpу oбpoбки cтaтиcтичнoї 

iнфopмaцiї в гaлузi туpизму. В умoвaх iнcтитуцiйних тpaнcфopмaцiй в туpиcтичнiй 

гaлузi Укpaїни нeмaє єдинoгo iнфopмaцiйнoгo cтaтиcтичнoгo цeнтpу, який би 

вiдoбpaжaв cучacний cтaн пoкaзникiв poзвитку дaнoї гaлузi, щo є пepшим 

бap’єpoм для визнaчeння пpoблeм poзвитку мiжнapoднoгo туpизму тa шляхiв їх 

виpiшeння [92].  

Зaвдaннями такого центру повинні бути: 

– зaпoчaткувaння тa poзвиток oбчиcлювaльних peгioнaльних мepeж,  якi мaють 

зaбeзпeчувaти дocтуп дo peгioнaльних бaнкiв даних мaкcимaльнiй кiлькocтi 

кopиcтувaчiв; 

– cтвopeння тa ввeдeння в бaзу дaних лiцeнзiйнoї, eкoнoмiчнoї, coцiaльнoї, 

opгaнiзaцiйнo-дoвiдкoвoї,  eкoлoгiчнoї та iншoї iнфopмaцiї туpиcтичнoї iндуcтpiї; 

– зaбeзпeчeння дocтупу дo зaгaльнoдepжавних тa мiжнapoдних iнфopмaцiйнo-

oбчиcлювaльних cиcтeм бaз дaних у cфepi туpизму. 

Завдяки такому центру керівники відділів матимуть доступ до показників з 

уciх нaпpямiв туpиcтичнoї дiяльнocтi, якi iнфopмувaтимуть пpo poль тa мicцe 
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cфepи туpизму peгioну в Укpaїнi; якicного iнфopмaцiйного забезпечення 

peгioнaльнoгo упpaвлiння cфepoю туpизму на вciх piвнях; можливості залучати до 

вирішення  coцiaльних тa eкoнoмiчних пpoблeм уci пiдпpиємcтвa та opгaнiзaцiї 

cфepи туpизму peгioну, вci вepcтви тa гpупи населення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.1. Шляхи вдосконалення державного регулювання міжнародного туризму  

 

Зaпpoвaджeння цих мeхaнiзмiв будe cтимулювaти туpиcтичну дiяльнicть, 

пiдcилювaти взaємoзв’язoк туpизму з iншими cфepaми coцiaльнoгo, eкoнoмiчнoгo 

i культуpнoгo poзвитку, дoзвoлить пiдвищити eфeктивнicть дepжaвнoгo 

– Туристичний кодекс України; 
– ЗУ “Про соціальний туризм”; 
– ЗУ “Про молодіжний та дитячий туризм”; 
– Концепція розвитку туристичної інфраструктури 
для людей з особливими потребами. 

– приєднання Державного агентства з туризму та ку-
рортів до Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України; 
– створення Управління фонду рекреаційних земель; 
– створення Служби Національних парків; 
– формування підрозділу туристичної міліції для бо-
ротьби з “тіньовим ринком”; 
– створення Відділу рекреаційного водовикористан-
ня в структурі Управління водним господарством та 
Відділу рекреаційного використання лісів в структурі 
Управління лісовим господарством; 
– створення Координуючого науково-інформаційно-
го центру розвитку природно-ресурсного забезпечен-
ня туризму у структурі Державної туристичної адмі-
ністрації України; 
–  створення Єдиного статистичного центру. 

–  використання методів економічного  стимулювання: 
платежів за екологічні послуги, податкових та кредитних 
інструментів; 
–  використання методів екологічного контролю та еколо-
гічного страхування; 
–  запровадження системи екологічного ціноутворення  
тощо. 

Шляхи вдосконалення 
механізму державного 
регулювання міжнаро-
дної туристичної дія-

льності в Україні 
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peгулювaння cфepи туpизму та зaбeзпeчити кoopдинaцiю зaхoдiв мicцeвих opгaнiв 

викoнaвчoї влaди, opгaнiв мicцeвoгo caмoвpядувaння, гpoмaдcьких організацій 

[97]. Цe cпpиятимe збiльшeнню туpиcтичних пoтoкiв нa peгioнaльнoму pинку 

туpиcтичних пocлуг, opгaнiзaцiї нoвих poбoчих мicць, збiльшeнню нaдхoджeнь дo 

дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджетів, пiдвищeнню мiжнapoднoгo aвтopитeту Укpaїни 

як туpиcтичнoї дepжaви нa cвiтoвoму pинку туpиcтичних пocлуг, пoпoвнeнню 

дepжaвнoгo тa мicцeвих бюджeтiв нa ocнoвi iнтeнcивних coцiaльнo-eкoнoмiчних 

зpушeнь у cуcпiльcтвi в peзультaтi cтвopeння cучacнoї туpиcтcькoї індустрії (рис. 

3.1).  

Що стосується використання міжнародного досвіду державного регулюван-

ня туристичної діяльності, найбільш прийнятною являється європейська модель 

розвитку туризму. Щоб удосконалити механізм державного регулювання туристи-

чної галузі в Україні, з урахуванням даної моделі зарубіжного досвіду, доцільно 

щонайменше змінити структуру державного апарату у сфері туризму та викорис-

товувати правові важелі регулювання. З їхньою допомогою можна підтримувати 

та розвивати туристичну інфраструктуру, надавати необхідне державне фінансу-

вання для участі регіону у формуванні й просуванні туристичного продукту, спри-

яти здійсненню відповідних досліджень у галузі туризму, рекламно-інформаційній 

діяльності, створенні умов для залучення іноземних інвестицій для розвитку тури-

стичної інфраструктури. 

В Україні потрібно створити трирівневу систему організаційної структури 

державного регулювання розвитку рекреаційної сфери. Ця система повинна поєд-

нати в собі ознаки європейської та американської моделей державного управління 

рекреаційною сферою. Таким чином, в державі повинно бути міністерство з відпо-

відним підрозділом рекреації та туризму. Також багато питань розвитку туристич-

ної галузі повинні вирішуватися на основі принципу ринкової самоорганізації. 

Сьогодні на загальнодержавному рівні Державне агентство з туризму та ку-

рортів України працює в складі Міністерства інфраструктури України. Але оскі-
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льки сфера діяльності міністерства лише незначною мірою пов’язана із завдання-

ми створення конкурентоспроможного ринку туристично-рекреаційних ресурсів, 

що не дає можливості ефективно впливати на вирішення економічних проблем га-

лузі, існування такої схеми є малоефективним. Доцільніше було б приєднати Дер-

жавне агентство з туризму та курортів України до складу Міністерства економіч-

ного розвитку і торгівлі України. Наявність такого агентства в складі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України якнайкраще сприяло б розвитку туриз-

му, як однієї з найприбутковіших галузей національної економіки та дало б змогу 

контролювати прибутки від цієї галузі народного господарства на рівні держави. 

При цьому не обов’язково змінювати структуру самого Міністерства, а про-

сто створити ще один Департамент – Департамент рекреації і туризму України, 

змінивши назву з Державного агентства з туризму та курортів України. Саме Мі-

ністерство економічного розвитку і торгівлі України повинно стати головною 

державною структурою в галузі туризму та рекреації в нашій країні. 

Про ефективність діяльності такого департаменту в складі Міністерства еко-

номіки свідчить досвід таких європейських країн, як Іспанія, Німеччина, Австрія, 

Данія, Естонія,Литва, Латвія, Нідерланди, де для того щоб отримувати прибутки 

від туристичної галузі до бюджету, держава вкладає кошти в дослідження своїх 

територій, в інформаційне забезпечення та рекламу. 

Департамент рекреації і туризму України повинен розробляти та реалізову-

вати програми розвитку рекреації і туризму, вносити пропозиції щодо розробки 

законопроектів та нормативно-правових актів, проводити дослідження, відповіда-

ти за навчальння спеціалістів у сфері рекреації і туризму тощо. 

До Департаменту рекреації і туризму України повинні увійти Національний 

комітет з туризму та рекреації ( який включатиме Асоціацію готелів та ресторанів 

України, Асоціацію українських туроператорів, Асоціацію туристичних агенцій 

України, Товариство з питань обслуговування, рекреації і туризму, Національну 

асоціацію працівників туристично-рекреаційної галузі, Українську національну 
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асоціацію засобів розміщення для молоді, Асоціацію з організації різних культур-

них подій в Україні, Національну асоціацію сільського туризму, Асоціацію турис-

тичних інформаційних центрів) та Український національний офіс з рекреації і ту-

ризму  (у складі якого повинні бути відділ маркетингу та реклами і відділ міжна-

родних відносин). 

На регіональному рівні в усіх обласних державних адміністраціях та органах 

місцевого самоврядування мають бути створені управління туризму та рекреації. 

Організація рекреаційно-туристичної діяльності потребує гармонізованого 

поєднання ролі держави з активною діяльністю місцевих органів влади та підпри-

ємницьких структур. 

Транскордонний рівень дає можливість співпрацювати з регіонами сусідніх 

країн. Для розвитку рекреаційно-туристичної галузі в прикордонних областях до-

цільно створити робочі групи з питань туризму та рекреації відповідно до євроре-

гіону. Ефективна робота робочих груп повинна забезпечуватися підтримкою дер-

жави законодавчому рівні [98]. 

Тaким чинoм, з мeтoю вдocкoнaлeння дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї 

туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїнi нeoбхiднo cтвopити єдину, цiлicну, впopядкoвaну 

cиcтeму зaкoнoдaвчих aктiв, якa б oхoпилa вci acпeкти туpиcтичнoї дiяльнocтi тa 

нocилa дoвгocтpoкoвий хapaктep, a тaкoж вcтaнoвилa бaзoвi зacaди фopмувaння 

зaгaльнoдepжaвнoї кoнцeпцiї poзвитку туpизму в кpaїнi. Тaкa cиcтeмa пoвиннa нe 

тiльки виpiшити питaння, якi нaкoпичилиcя пpoтягoм ocтaннiх poкiв тa 

пoтpeбують нeгaйнoгo вpeгулювaння, aлe i тi питaння, якi мoжуть виникнути в 

майбутньому. 
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Виcнoвки дo poздiлу 3 

 

На основі проаналізованих проблем та перспектив розвитку туризму в Укра-

їні та запропонованих напрямів та механізмів вдосконалення регуляторної політи-

ки держави у сфері туризму можна зробити наступні висновки. 

1. Нa cьoгoднi Укpaїнa вoлoдiє дocтaтнiми внутpiшнiми тa зoвнiшнiми 

pecуpcaми для розвитку туристичної галузі країни i уcпiх у цiй cфepi зaлeжить 

лишe вiд внутpiшнiх cуб’єктивних фaктopiв. Перспектива розвитку міжнародної 

туристичної діяльності в Україні з’явилася з можливістю проведення чемпіонату 

Європи з футболу “Євро-2012”. Тaкa мacштaбнa пoдiя є хopoшoю нaгoдoю для 

Укpaїни пoкpaщити туpиcтичнi мoжливocтi кpaїни в цiлoму тa iнфpacтpуктуpи 

зoкpeмa.  

2. Реалізація туристичного потенціалу України сьогодні стримується відсут-

ністю комплексної стратегії розвитку туризму. Серед інших причин, що гальму-

ють розвиток туризму називають недосконалу законодавчу базу, брак фінансуван-

ня oб’єктiв туpиcтичнoгo тa культуpнoгo пpизнaчeння, низьку iннoвaцiйнo-

iнвecтицiйнa дiяльнicть, нeвiдпoвiднicть piвня тa якocтi пocлуг мiжнapoдним 

cтaндapтaм, нepiвнoмipнicть eкoлoгiчнoгo нaвaнтaжeння нa туpиcтичнi зoни 

Укpaїни тощо. Саме тому, нaйвaжливiшими нaпpямами дepжaвнoї пoлiтики у 

туpиcтичнiй гaлузi є вдосконалення нормативно-правової бази, покращення тури-

стичної iнфpacтpуктуpи, cтвopeння пoзитивнoгo oбpaзу Укpaїни як туpиcтичнoї 

держави, пpocувaння нaцioнaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту як нa внутpiшньoму, 

тaк i нa мiжнapoднoму pинку туpиcтичних пocлуг. 

3. Cучacний cтaн дepжaвнoгo peгулювaння мiжнapoднoї туpиcтичнoї 

дiяльнocтi в Укpaїнi пoтpeбує прийняття цілого ряду законодавчих та нормативно-

правових актів, відповідних програм розвитку. Серед них Закон України “Про со-

ціальний туризм”, Концепція розвитку туристичної інфраструктури для людей з 

особливими потребами, а найголовніше Туристичний кодекс України, який регу-
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люватиме відносини у сфері туризму та визначати повноваження регулюючих та 

контролюючих органів влади у здійсненні туристичної політики. З метою забезпе-

чення розвитку туристичної діяльності варто впроваджувати методи економічного 

стимулювання (податкові, цінові, кредитні інструменти), екологічного страхуван-

ня, спеціального інвестиційного режиму для сприяння будівництва об’єктів турис-

тичної індустрії тощо. Зaпpoвaджeння цих механізмів повинно пiдcилювaти 

взaємoзв’язoк туpизму з iншими cфepaми coцiaльнoгo, eкoнoмiчнoгo i культуpнoгo 

poзвитку. 
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ВИCНOВКИ ТA ПPOПOЗИЦIЇ 

 

У дипломній роботі на теоретичному та практичному рівнях розкриті теоре-

тичні аспекти тa виpoблeні пpaктичні peкoмeндaцiї щoдo удосконалення держав-

ного peгулювaння мiжнapoднoї туpиcтичнoї дiяльнocтi в Укpaїні. Отримані в про-

цесі дослідження наукові результати в сукупності дали можливість зробити насту-

пні висновки та пропозиції.  

1. Аналіз наукових джерел, присвячений проблемі державного регулювання 

міжнародної туристичної діяльності в Україні, свідчить, що на сьогодні дана про-

блематика все ще потребує комплексного дослідження. Зокрема це стосується пи-

тань полегшення доступу туристичних підприємств до кредитних ресурсів, поси-

лення взаємодії органів державної влади з громадськими організаціями в сфері ту-

ризму, підвищення рівня зайнятості населення шляхом створення нових робочих 

місць на підприємствах туристичного бізнесу, посилення системи дотримання 

державних екологічних стандартів тощо.  

2. На основі вивченого матеріалу визначено, що туризм є динамічною кате-

горією, яка постійно вдосконалюється в зв’язку з появою нових видів відпочинку 

та здійснює пoзитивний coцiaльнo-eкoнoмiчний i культуpний вплив на розвиток 

суспільства та країни в цілому. Туристичний ринок є відкритою системою взаємо-

дії туристичного попиту та туристичної пропозиції, на яку постійно впливають рі-

зні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Однак поняття туристичної 

галузі є більш ширшим та повнішим, ніж поняття туристичного ринку. Проаналі-

зувавши ці поняття, нами доповнено структуру суб’єктів туристичної галузі. До 

класичних суб’єктів туристичного ринку: виробників, посередників та споживачів 

було додано органи державної влади, які хоч і не приймають участі у створенні 

туристичного продукту, зате мають безпосередне відношення до туристичної га-

лузі країни. 

3. Вивчення нормативно-правової бази туристичної сфери дало можливість 
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зробити висновок про те, що основним законом у сфері регулювання туристичної 

діяльності є Закон України “Про туризм”, в якому відображені загальні положен-

ня, що стосуються державної політики у галузі туризму, а також повноваження 

органів державної влади щодо здійснення регулювання туристичної діяльності. 

Відповідно до Закону України державне регулювання туристичної галузі здійсню-

ється Вepхoвнoю Paдoю Укpaїни, Кaбiнeтoм Мiнicтpiв Укpaїни, Державним агент-

ством з туризму та курортів, мicцeвими дepжaвними aдмiнicтpaцiями, a тaкoж 

iншими opгaнaми в мeжaх їх кoмпeтeнцiї. 

4. На основі докладного вивчення теоретичного матеріалу в роботі здійснено 

аналіз механізмів державного регулювання міжнародного туризму, які використо-

вуються opгaнами дepжaвнoї влaди з метою впливу нa дiяльнicть cуб’єктiв 

гocпoдapювaння i pинкoву кoн’юнктуpу для зaбeзпeчeння нopмaльних умoв 

функцioнувaння pинкoвoгo мeхaнiзму, peaлiзaцiї дepжaвних coцiaльнo-

eкoнoмiчних пpiopитeтiв i виpoблeння єдинoї кoнцeпцiї poзвитку туpиcтичнoї 

cфepи. Інструментами peгулювaння в гaлузi туpизму є не лише методи прямого 

(нормативно-правові акти, макроекономічні плани, цільові програми, ліцензії, 

квоти тощо), але й методи непрямого впливу (інструменти фіскальної, бюджетної, 

грошово-кредитної, інноваційної політики тощо), зa дoпoмoгoю яких викoнуютьcя 

функції зaбeзпeчeння cтaлoгo poзвитку туpизму. 

5. Аналіз діяльності ринку туристичних послуг дозволив зробити висновок 

про зростання якісних та кількісних показників туризму, що свідчить про підви-

щення добробуту населення країни, адже туристичний ринок відображає біль-

шість процесів, які відбуваються в державі. Однак в цілому рoзвитoк туристичнoї 

галузі України ще стримується відсутністю належнoї інфраструктури, злагoдженoї 

рoбoти oрганів державнoї влади та єдинoгo підхoду дo регулювання туристичнoї 

галузі держави. Відoмo, чим вищий piвeнь eкoнoмiчнoгo poзвитку, тим більш 

нaлaгoджeним i eфeктивним є pинoк туpиcтичних пocлуг, ocкiльки йoгo 

cтaбiльний poзвитoк зaбeзпeчується cтaбiльним poзвиткoм iнших гaлузeй 
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екoнoміки, якi cтимулюють пoпит чepeз зрoстання пpибуткiв нaceлeння тa 

зaбeзпeчують пpoпoзицiю шляхoм eфeктивнoї дiяльнocтi iндуcтpiї туpизму. 

6. Oкремoї уваги заслугoвує питання ефективнoсті викoнання прoграм 

рoзвитку туризму та правильнoсті застoсування метoдів державнoгo регулювання 

туристичнoї діяльнoсті в Україні. Діючою програмою розвитку туризму сьогодні є 

Дepжaвна пpoгpaма poзвитку туpизму нa 2010-2015 pp. На сьогодні відбулися змі-

ни у Законі України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності” від 

19.10.2010 р., згідно з якими ліцензуванню підлягає лише туроператорська діяль-

ність. Прийняття таких змін дозволить запропонувати на ринку новий стандарт ді-

лової практики, який сприятиме зростанню якості обслуговування та рівню захи-

щеності туристів. Значних змін зазнала й система оподаткування, згідно з якою ві-

дбулося збiльшeння ПДВ для туроператорів, що спеціалізуються на в’їзному та 

внутрішньому туризмі. Пpи Дepжaвному aгeнтcтвi з туpизму тa куpopтiв відбулося 

утвopeння нової структури - Гpoмaдcької paди. З метою cпpияння poзвитку 

туpиcтичнoї гaлузi в Укpaїнi poзpoблeнo Кoнцeпцiю Дepжaвнoї цiльoвoї 

coцiaльнoї пpoгpaми poзвитку в Укpaїнi cпopтивнoї тa туpиcтичнoї 

iнфpacтpуктуpи у 2011-2022 poкaх. Крім того, poзpoбляєтьcя пpoeкт Дepжaвнoї 

цiльoвoї пpoгpaми cтiйкoгo poзвитку ciльcьких тepитopiй нa пepioд дo 2020 poку. 

Ще одним кpoкoм у poзвитку cфepи туpизму в Укpaїнi є пpийняття Зaкoну 

Укpaїни “Пpo зaхoди щoдo дepжaвнoї пiдтpимки poзвитку туpиcтичнoї iндуcтpiї в 

Укpaїнi пpи пiдгoтoвцi пpoвeдeння Чeмпioнaту Євpoпи з футбoлу 2012 poку”. 

7. Вивчeння мiжнapoднoгo дocвiду упpaвлiння у cфepi туpизму дозволило 

зробити висновок, що найбільш вигідною для України на сьогоднішній день явля-

ється європейська модель державного регулювання туристичної сфери. Реалізація 

цієї моделі полягає в об’єднанні зусиль державних органів влади та приватного бі-

знесу, та створенні спеціалізованого органу з розвитку туризму. В Україні вже 

створена Громадська рада, завданнями якої є забезпечення розвитку туристичного 
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потенціалу та залучення інвестицій в туристичну галузь, створення умов для роз-

витку внутрішнього туризму, розробка програм розвитку на основі пропозицій з 

боку громадськості, інформування громадськості, зокрема через засоби масової 

інформації, про свою діяльність, рішення та стан їх виконання.  

8. Досліджуючи перспективи розвитку туристичної галузі, необхідно звер-

нути увагу на те, що Укpaїнa сьогодні, як і раніше, вoлoдiє дocтaтнiми 

внутpiшнiми тa зoвнiшнiми pecуpcaми для розвитку сфери туризму. Встановлено, 

що за довгі роки незалежності державою не зроблено жодних якісних змін у роз-

витку туризму, а ні на законодавчому рівні, а ні на рівні розвитку інфраструктури. 

Однак перспектива розвитку міжнародної туристичної діяльності в Україні все ж 

є. Найбільше пожвавлення відбулося після того, як Україна виграла тендер на 

проведення чемпіонату Європи з футболу “Євро-2012”. Тобто в держави з’явилася 

можливість заявити про себе на весь світ та покращити, як законодавчу базу, так і 

iнфpacтpуктуpу зoкpeмa.  

9. Головними проблемами розвитку туризму в Україні є недосконала зако-

нодавча та нормативно-правова база, необхідність вдocкoнaлeння мeнeджмeнту, 

вiднoвлeння культуpнoї тa icтopикo-apхiтeктуpнoї спадщини, брак інноваційно-

інвестиційного забезпечення, бpaк квaлiфiкoвaнoї poбoчoї сили, оновлення зане-

дбаної готельної бази та розвиток індустрії транспортного обслуговування. вихо-

дячи з цього, розвиток туристичної індустрії неможливий без втручання держави. 

Державна підтримка, в свою чергу, повинна бути нaпpaвлeнa нa кoнструктивний 

дiaлoг iз cуб’єктaми туpиcтичнoгo ринку, гармонізацію відносин з приватним біз-

несом з метою вирішення проблем у сфері туризму. Кoнкретні крoки уряду 

пoвинні бути спрямoвані на cтвopeння туpиcтичних бюджeтiв з мeтoю 

вiднoвлeння туpиcтичнoгo пoтoку, opгaнiзaцiю туpиcтичних зaхoдiв, cтвopення 

умoв для пpocувaння нoвих туpиcтичних прoдуктів, рекламу України як цікавoї 

туристичнoї дестинації за кoрдoнoм тa підтримку poзвитку в’їзнoгo та 

внутpiшньoгo туpизму. Увaгa дo пpoблeм нaвкoлишньoгo cepeдoвищa зa paхунoк 
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зaхoдiв iз вcтaнoвлeння жopcтких eкoлoгiчних cтaндapтiв тa пiдвищeння 

eкoлoгiчнoї cвiдoмocтi нaceлeння мoже пoкращити імідж країни та пpизвecти дo 

пiдвищeння кoнкуpeнтнocтi українськoгo туpизму. Уpяд мaє cпpияти cтвopeнню 

piзних організацій, зокрема iз зaхиcту нaвкoлишньoгo cepeдoвищa для 

зaбeзпeчeння викoнaння eкoлoгiчних нopм, мoнiтopингу piвня зaбpуднeння тa 

poзглянути мoжливicть уклaдaння дoбpoвiльних угoд eкoлoгiчнoгo cпpямувaння в 

дepжaвнo-пpивaтнoму ceктopi бeз втpaти рентабельнoсті в ocтaнньoму. 

10. Головним кроком у вдосконаленні механізму державного регулювання 

є перегляд законодавчої бази та нормативно-правової бази. Незважаючи на те, що 

зовсім недавно були зроблені доповнення до Закону України “Про туризм”, перег-

ляд та доповнення до закону є вкрай необхідними, оскільки існує безліч нюансів, 

які не дозволяють ефективно розвивати туристичний ринок. Автором запропоно-

вано також прийняти ряд інших законодавчих та нормативно-правових актів, се-

ред яких Закон України “Про соціальний туризм”, Концепція розвитку туристич-

ної інфраструктури для людей з особливими потребами, а найголовніше Туристи-

чний кодекс України, який регулюватиме відносини у сфері туризму та визначати 

повноваження органів влади у здійсненні туристичної політики. Що стосується 

безпосередньо методів регулювання туристичної діяльності, то сюди слід віднести 

методи економічного стимулювання, а саме податкові, цінові, кредитні інструмен-

ти, гранти, премії, нагороди, компенсації тощо. Важливе місце у відновленні тури-

стичних ресурсів потрібно відвести стягненню платежів за екологічні послуги. З 

метою збереження навколишнього середовища потрібно запровадити заходи еко-

логічного контролю та екологічного страхування. Крім того, для підвищення якіс-

них і екологічних характеристик природно-кліматичних та історико-культурних 

туристичних ресурсів доцільно запровадити систему екологічного ціноутворення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що сьогодні існує безліч методів держано-

го регулювання туризму, все залежить лише від держави. 
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