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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану адміністративно-правового 
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розвитком усієї економічної політики тієї чи іншої держави, а тому заслуговує на 
державну та міжнародну підтримку не менше, ніж інші галузі. 
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Постановка проблеми. Оцінка потенціалу туристично-рекреаційних ресурсів дає підстави 
стверджувати, що Україна має значні перспективи розвитку туристичної індустрії, але її сучасний 
стан не відповідає вітчизняному потенціалу туристично-рекреаційних ресурсів, низькою є її 
економічна ефективність. Натомість, наявний потенціал дозволяє ставити завдання активізації 
розвитку туризму в Україні. Однак, зазначені проблеми неможливо вирішити без підтримки 
держави, хоча туристична індустрія є доволі специфічною і надзвичайно складною сферою 
державного управління. Така діяльність неможлива без створення належної адміністративно-
правової основи, створеної з використанням кращих світових зразків тих держав, які туризм 
зробили провідною галуззю економіки. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Питання, пов’язані з регулюванням туристичної сфери 

загалом та окремими питаннями, що стосуються розвитку туризму стали предметом розгляду 
багатьох вчених, з-поміж них слід назвати О. Артеменко, І. Бережну, Б. Вихристенка, В. Гостюка,  
В. Гуляєва, В. Заросила, В. Колпакова, О. Ломакіну, Н. Опанасюк, Д. Стеченка, В. Шамрая та ін.  

Внесок у розвиток цього питання внесли такі вчені, як: О. Басюк, І. Богатюк, Р. Браймер,  
Г. Бондаренко, І. Школа, О. Артемова. Питаннями впливу якості послуг на ефективність 
туристської діяльності займалися такі дослідники, як А. Зубков, В. Квартальнов, висвітлення 
теоретичних проблем і практичних аспектів транспорту, транспортної інфраструктури та їх 
використання в туристичній сфері стали предметом дослідження вчених: В.Соколов, В. Гуляєв, 
М. Мартин та ін. 

Окремі питання, що стосуються регулювання сфери регіонального туризму регіонів стали 
предметом наукового пошуку таких учених, як: Т. Розанова, С. Хлоп’як, В. К. Бабарицька,  
А. М. Бузні, Н. Яновська, В. Федцов, Є. Колотовата ін. Однак, незважаючи на активізацію 
дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань туризму, певні аспекти адміністративно-
правового регулювання у цій галузі залишаються недостатньо розробленими. 

 
Метою цієї статті є розгляд питання, пов’язаного зі станом адміністративно-правового 

регулювання української туристичної індустрії, яка має надзвичайно вагоме значення для розвитку 
економіки держави. 

 
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи туризм як комплексний об’єкт державно-

правового впливу, необхідно зауважити, що до основних функцій державного управління в сфері 
туризму можна віднести такі функції: 

1. Інформаційне забезпечення сфери туризму. 
Ця функція полягає в запровадженні та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ) в діяльність органів державного управління з метою підвищення якості та доступності 
публічних послуг. До цієї функції слід віднести і необхідність створення, забезпечення функціону-
вання державної автоматизованої туристичної інформаційної системи, а також ситуаційно-
розподільних центрів, що здійснюють моніторинг безпеки туризму та інформування туристів, 
туроператорів і турагентів про загрозу безпеці в країні (місці) тимчасового перебування. Важлива 
інформаційно-пропагандистська функція держави – сприяння розвитку туристично-інформаційних 
центрів на території України, а також просвіта та інформування населення з питань розвитку 
туризму в Україні [1]. 

2. Прогнозування та моделювання в сфері туризму. 
Ця функція полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку туризму в Україні, 

окремих її регіонів і територіях органів місцевого самоврядування, в тому числі прийняття 
концепцій, доктрин і стратегій розвитку туризму або його окремих аспектів. Розробка і 
реалізація загальнодержавних, регіональних і місцевих цільових та інших програм розвитку 
туризму також належить до цієї функції [2]. 
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3. Бюджетне та інше планування в сфері туризму. 
Зазначена функція включає в себе діяльність з розробки доповідей про основні результати та 

напрямки діяльності національної туристичної адміністрації, поточних і довгострокових планів 
здійснюваних нею заходів у встановленій сфері діяльності. Крім того, функція передбачає 
планування бюджетних асигнувань на реалізацію цільових програм розвитку туризму, на державну 
підтримку соціального та інших пріоритетних видів туризму в Україні, забезпечення фінансування 
заходів, спрямованих на формування образу України як держави, сприятливої для туризму, 
просування внутрішнього і в’їзного туризму [3]. 

4. Організація структури публічного управління. 
Функція становить певний управлінський процес, спрямований на формування і опти-

мізацію структури, сфер діяльності, завдань функцій та повноважень центральних і 
регіональних органів виконавчої влади у сфері туризму, а також структури органів місцевого 
самоврядування, визначення їх прав і обов’язків у сфері туризму. Невід’ємною частиною 
процесу організації управлінської діяльності є чітке розмежування сфер діяльності, функцій і 
повноважень між центральними та регіональними органами виконавчої влади в сфері туризму, а 
також визначення характеру участі саморегулюючих організацій в реалізації окремих функцій 
державного управління в сфері туризму [4]. 

5. Розпорядництво.  
Функція передбачає оперативне регулювання управлінських відносин у сфері туризму, 

розробку і прийняття адміністративних актів органів державного і місцевого управління в сфері 
туризму, спрямованих на ефективне виконання посадових обов’язків державними службовцями, 
усунення адміністративного розсуду, ліквідацію дублювання адміністративних функцій. 

6. Керівництво. 
Ця функція включає в себе розробку правил і процедур дій посадових осіб органів виконавчої 

влади у сфері туризму у встановленій сфері діяльності, наприклад при формуванні та веденні 
Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності; інформуванні про загрозу безпеці туризму в 
країні (місці) тимчасового перебування [5]. 

7. Координація. 
Функція координації спрямована на забезпечення узгодженого функціонування та 

взаємодії органів виконавчої влади в сфері туризму та інших державних органів, а також 
об’єднань громадян та юридичних осіб для досягнення спільних цілей і завдань державного 
управління (адміністративні договори, робочі та експертні групи, громадські ради, 
координаційні наради та інші форми взаємодії) [6]. 

8. Контроль і нагляд. 
Функція з контролю і нагляду в сфері туризму є встановлення відповідності або невідпо-

відності фактичного стану сфери туризму, системи державного управління туризмом необхідному 
стандарту і рівню, вивчення і оцінка результатів загального функціонування сфери туризму, 
встановлення співвідношення планованого і зробленого в системі державного управління з точки 
зору доцільності та законності [7]. 

9. Регулювання в сфері туризму. 
Ця функція включає в себе встановлення суб’єктами державного управління в сфері туризму 

загальнообов’язкових вимог та процедур для об’єктів державного управління в цілях надійного 
існування і стійкого розвитку сфери туризму (наприклад, правила забезпечення безпеки туризму, 
порядок розірвання договору про реалізацію туристичного продукту при наявності загрози безпеки 
туристів, нормування у сфері охорони навколишнього середовища, вимоги обов’язкової класи-
фікації об’єктів туристичної індустрії тощо) [8]. 

10. Облік у сфері туризму. 
Функція обліку – це фіксування в кількісному вираженні всіх чинників, що впливають на 

організацію, функціонування і розвиток державного управління в цій сфері (облік туроператорів в 
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рамках Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності, офіційний статистичний облік у сфері 
туризму, податковий облік готелів та інших засобів розміщення туристів, які застосовують податок 
на поставлений дохід, державна реєстрація прав на об’єкти туристичної індустрії, що відносяться 
до нерухомого майна, державна реєстрація резидентів туристично-рекреаційних особливих 
економічних регіонів тощо). 

Так, наприклад, наявність офіційного статистичного обліку в сфері туризму (статистика 
туризму) забезпечує інформаційні потреби держави і суспільства в повній, достовірній, науково 
обґрунтованій і своєчасній офіційній статистичній інформації про стан і розвиток туризму, 
туристичної індустрії та оцінки її внеску в загальну величину валового внутрішнього продукту, а 
також про оцінку туристичних потоків, антропогенному навантаженню на туристичні ресурси, 
об’єкти туристичної індустрії та навколишнє середовище, ступінь задоволення туристичного 
попиту і відповідності споживчих очікувань туристів пропозиціям на туристичному ринку [9]. 

Відповідно положень Конституції України сенсом і змістом діяльності органів державної 
влади є дотримання, захист прав і свобод людини і громадянина. Ці положення стосуються і сфери 
туризму, адже, зокрема Конституція надає право на відпочинок (ст. 45), право на свободу 
пересування (ст. 33) а також низку інших. Тому управлінські відносини в сфері туризму є 
предметом регулювання норм адміністративного права. 

Ефективність розвитку туризму потребує сучасного законодавства, яке регулює однорідну 
групу суспільних відносин, що виникають в процесі здійснення туристичної діяльності. 

Йдеться про наявність певної групи нормативно-правових актів, що регламентують 
провадження туристичної діяльності. 

Основи правового регулювання туризму в Україні закладені Законом України «Про туризм», 
прийнятим у 1995 р. Верховною Радою України [10], який окреслив стратегічну лінію й конкретні 
завдання розвитку сфери туризму. 

Попри всі позитивні зміни в правовому регулюванні туризму в Україні, законодавчо не 
вирішені усі правові питання, що існують у цій сфері. Однією з основних проблем на сьогодні є 
відсутність чіткого «юридизованого» визначення понять «туризм» і «туристична діяльність» 
(наприклад, як виду господарської діяльності), а відтак – наукового осмислення кола 
туристичних відносин і формулювання точного уявлення про галузеву природу відповідного 
правового інституту. 

За юридичною силою нормативно-правових актів законодавство, що регулює туризм, 
представляє собою вертикальну ієрархічну систему. Структура цієї системи обумовлена 
структурою органів законодавчої та виконавчої влади, що мають нормотворчі повноваження щодо 
регулювання питань у сфері туризму. 

У науці конституційного права виділяють трирівневий підхід у питанні визначення 
конституційно-правового регулювання будь-якого інституту галузі конституційного права. Такий 
підхід, на нашу думку, за аналогією, можливо застосувати й до регулювання відносин у сфері 
туризму, оскільки вони виникають з конституційних прав і свобод людини й громадянина на 
свободу пересування, відпочинок, охорону здоров’я, на безпечне для життя і здоров’я довкілля, 
задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей. 

Отже, на нашу думку, існує три рівні правового регулювання туризму залежно від юридичної 
сили нормативно-правових актів: конституційні, законодавчі та підзаконні [11]. 

З-поміж основних законодавчих нормативно-правових актів слід назвати: Закони України 
«Про туризм» від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР [9], Про курорти від 5 жовтня 2000 року  
№ 2026-III [12], Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 р. № 222-VIII [13], 
Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-III [14], Про 
природно заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 року № 2456-XII [15], Про 
страхування [16] та низка інших.  
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Висновки. Підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що туристична сфера 
завжди була тим сектором економіки, який розвивався чи не найшвидшими темпами. Загалом сфера 
туризму є поліструктурною і функціонує та розвивається як єдине ціле завдяки елементам, які 
взаємодіють і між собою, і з навколишнім середовищем. 

У сучасному світі туризм вважається одним із найбільш помітних суспільних феноменів, 
який органічно поєднує у собі не лише могутню індустрію, яка виготовляє різний туристичний 
продукт, що поєднує традицію і гостинність, ринковий простір і рекреаційну сферу людського 
життя, а й створює добробут, нові суспільні відносини, які потребують дотримання прав та 
інтересів усіх його учасників, цивілізованих приватноправових інструментів регулювання і захисту, 
а отже потребує чіткого законодавчого врегулювання. 

Існуючий правовий масив створює значне підґрунтя для подальшого формування і розвитку 
національного законодавства про туризм, однак ще не охоплює всіх суспільних відносин у сфері 
забезпечення суб’єктивного права на туризм. На нашу думку, потребують свого врегулювання 
відносини за основними традиційними видами туризму (в’їзний, внутрішній, сільський (зелений) 
туризм, екскурсійна діяльність тощо), а також відносини у сфері надання послуг з тимчасового 
розміщення (проживання) шляхом розробки й прийняття відповідних інституційних законів 
України. 
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