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І. Вступ 
У сучасних умовах розвитку рекреації та 

туризму особливої ваги набуває процес 
удосконалення та реформування відносин у 
системі державного регулювання рекреа-
ційно-туристичної сфери на національному, 
регіональному і місцевому рівнях. Сучасний 
розвиток рекреації і туризму в Україні пока-
зує, що ефективність державного регулю-
вання рекреаційно-туристичної сфери перш 
за все визначається досконалістю нормати-
вно-правової бази. Підтвердженням цьому є 
думка українського фахівця щодо держав-
ного регулювання рекреаційно-туристичної 
сфери В.І. Цибуха про те, що “від стану 
правового забезпечення в Україні в цілому і 
правового забезпечення функціонування 
туристичної індустрії зокрема залежить і 
існування туризму в Україні” [14, с. 82]. 

II. Постановка завдання: 
– проаналізувати завдання інституціона-

льного забезпечення державного регу-
лювання рекреаційно-туристичної сфе-
ри в Україні; 

– обґрунтувати необхідність подальшого 
вдосконалення нормативно-правової ба-
зи рекреаційно-туристичної сфери. 

III. Результати 
Певні аспекти інституціонального забезпе-

чення рекреаційно-туристичної сфери в Украї-

ні розглядалися у працях М.О. Баймуратова, 
А.Г. Бобкової, В.Ф. Погорілка, П.М. Рабінови-
ча, О.Ю. Серьогіна, С.Б. Чеховича, Я.М. Шев-
ченко, Н.А. Опанасюк, В.І. Цибуха та ін. 

На сьогодні функціонування та діяльність 
рекреаційно-туристичної сфери регулюєть-
ся Конституцією України [10], Законом Укра-
їни “Про внесення змін до Закону України 
“Про туризм” від 18.11.2003 р. № 1282-IV [1], 
Указом Президента України “Про основні 
напрями розвитку туризму в Україні до 
2010 року” від 10.07.1999 р. [12], постано-
вами Кабінету Міністрів України “Про за-
твердження Державної програми розвитку 
туризму на 2002–2010 роки” від 
29.04.2002 р. № 583 [11], “Про схвалення 
Концепції розвитку санаторно-курортної га-
лузі” від 23.04.2003 р. № 231-р [13], окреми-
ми дорученнями Президента України, Кабі-
нету Міністрів України. 

Загалом, якщо дослідити інституціональне 
забезпечення рекреаційно-туристичної сфери 
в Україні, то нині діє близько 600 законів, ука-
зів Президента, постанов Кабінету Міністрів, 
відомчих нормативних актів, що прямо або 
опосередковано стосуються рекреаційно-
туристичної сфери [14, с. 82]. Але незважаю-
чи на це, у забезпеченні нормативно-правової 
бази рекреаційно-туристичної сфери існує 
низка проблем, які потребують термінового 
вирішення. 

Частина цих проблем наведена у “Дер-
жавній програмі розвитку туризму в Україні 
на 2002–2010 р.”, а саме [11]: 
– складність сприйняття, некоректність, 

невизначеність, а іноді і відсутність 
окремих юридично виважених важливих 
понять туристичного підприємництва; 

– неврахування специфіки туристичної 
галузі в системі оподаткування, наяв-
ність окремих податків, що стримують 
розвиток галузі; 

– суперечливість окремих положень нор-
мативних актів, особливо відомчих, та 
невідповідність їх положенням Консти-
туції України, законам України та світо-
вим стандартам, які встановлюються 
міжнародними нормативними актами в 
галузі туризму. 
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Насамперед це зумовлено тим, що біль-
шість нормативно-правових актів, що регу-
люють функціонування рекреаційно-турис-
тичної сфери, були прийняті протягом 1995–
1999 рр. (винятком є лише ті, що регулюють 
ліцензування та сертифікацію туристичних 
підприємств). За цей період змінилися не 
тільки органи, які регулюють рекреацію та 
туризм, а й соціально-економічні умови дія-
льності суб’єктів сфери. Також важливим 
чинником, що ускладнює процес ефективно-
го державного регулювання рекреаційно-
туристичної сфери, є недосконалість законів 
України. Це стосується як норм загального, 
так і норм спеціального законодавства, яки-
ми регулюються відносини у сфері рекреації 
та туризму. 

Упорядкування рекреаційно-туристичної 
сфери нормативними актами загальної дії 
здійснюється за допомогою окремих зако-
нів, але з урахуванням особливостей, пе-
редбачених Законом України “Про туризм”, і 
в тих частинах, що йому не суперечать. 
Тобто таке законодавство слід вважати за-
конодавством про рекреацію і туризм зага-
льної дії, оскільки предметом його регулю-
вання є як рекреаційно-туристичні, так і інші 
суспільні відносини, а його норми є складо-
вою іншого законодавства. 

Важливими актами загального законо-
давства в регулюванні питань рекреації та 
туризму є Цивільний кодекс України [15], що 
регламентує договірні відносини, а також 
захист прав споживачів рекреаційно-турис-
тичних послуг. Закон України “Про захист 
прав споживачів” є основою державного ре-
гулювання безпеки товарів і послуг з метою 
захисту людини, її майнового та природного 
середовища від негативних наслідків сучас-
ного науково-технічного розвитку, від недо-
бросовісного виробника та з метою ство-
рення умов для чесної конкурентної боро-
тьби [2]. 

Також до законодавства загальної дії ві-
дносяться Закони України: “Про порядок 
здійснення розрахунків в іноземній валюті ” 
[7], “Про порядок виїзду із України і в’їзду в 
Україну громадян України” [6], “Про право-
вий статус іноземців” [7], “Про охорону на-
вколишнього природного середовища” [4], 
“Про рекламу” [9] та ін. 

Інституціональне забезпечення рекреа-
ційно-туристичної сфери законодавством 
загальної дії повною мірою не вирішує про-
блеми розвитку рекреації та туризму в Укра-
їні. Серед основних проблем законодавства 
України загальної дії про рекреацію і туризм 
можна виділити такі: 
– договори про надання рекреаційно-турис-

тичних послуг не можуть регулюватися 
лише загальними умовами цивільного за-
конодавства щодо договорів про надання 
послуг (ст. 901 ЦК України), адже рекреа-

ційно-туристичні послуги мають свою спе-
цифіку. Вона полягає в тому, що рекреа-
ційно-туристична діяльність разом з циві-
льним законодавством регулюється Зако-
ном України “Про туризм” та рядом інших. 
Наприклад, митним законодавством рег-
ламентується порядок перевезення через 
кордон задекларованих товарів; адмініст-
ративним законодавством – питання отри-
мання в’їзних віз; валютним законодавст-
вом – форма розрахунків; актами антимо-
нопольних органів – застосування законо-
давства у сфері захисту прав споживачів 
тощо. Всі ці нюанси повинні бути зафіксо-
вані й відображені в договорі на рекреацій-
но-туристичне обслуговування; 

– розроблена система ліцензування в За-
коні України “Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності” [3] не 
враховує специфіки провадження діяль-
ності у сфері туризму за його видами 
(в’їзний, внутрішній, виїзний туризм та 
екскурсійна діяльність). На сьогодні від-
бувається ліцензування не виду підпри-
ємницької діяльності, а виду суб’єкта го-
сподарювання (туроператор і турагент). 
Ми вважаємо за необхідне внести від-
повідні зміни до Законів України “Про лі-
цензування певних видів господарської 
діяльності” та “Про туризм” у частині 
отримання ліцензій на право здійснення 
туристичної діяльності. По-перше, за 
видами туризму, по-друге, надавати 
право підприємствам рекреаційно-
туристичної сфери займатися виїзним 
туризмом у разі забезпечення ними від-
повідних обсягів наданих послуг з 
в’їзного туризму, що дасть змогу здійс-
нювати валютні надходження до держа-
вного бюджету; 

– недосконалою є система обкладання 
ставки ПДВ для туристичних послуг 
в’їзного туризму. Необхідно запровадити 
нульову ставку ПДВ для турпослуг з 
в’їзного туризму, що є експортом послуг, 
шляхом внесення змін до Закону Украї-
ни “Про податок на додану вартість”[5], 
адже це дасть змогу усунути законодав-
чу дискримінацію відносно туристичних 
підприємств. 

Закони спеціальної дії у сфері рекреації та 
туризму регулюють безпосередньо рекреа-
ційно-туристичні відносини. Серед них базо-
вим є Закон України “Про внесення змін до 
Закону України “Про туризм”. Цей Закон ви-
значає загальні правові, організаційні та соці-
ально-економічні засади реалізації державної 
політики України у сфері туризму та спрямо-
ваний на забезпечення закріплених Конститу-
цією України прав громадян на відпочинок, 
свободу пересування, охорону здоров’я, на 
безпечне для життя і здоров’я довкілля, задо-
волення духовних потреб та інших прав при 
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здійсненні туристичних подорожей. Він вста-
новлює засади раціонального використання 
туристичних ресурсів та регулює відносини, 
пов’язані з організацією і здійсненням туризму 
на території України [1, с. 1]. 

Тому в Законі значна увага приділяється 
державному регулюванню туристичної діяль-
ності, адже туризм являє собою багатогранне 
явище сучасного світу, що включає великий 
комплекс людських і природних ресурсів, а 
тому не може залишатися без державних ва-
желів впливу. Саме тому державне регулю-
вання рекреації та туризму має бути спрямо-
вано й пов’язано, насамперед, з необхідними 
вимогами, що відображають інтереси суспіль-
ства в цілому та продиктовані сучасними тен-
денціями соціально-економічного розвитку. 

Формулюючи засади реалізації державної 
політики у сфері туризму, Закон покладає на 
державу обов’язки сприяти туризму і ство-
рювати відповідні умови для його ефектив-
ного розвитку, визначати пріоритетні напря-
ми розвитку туризму, спрямовувати бюджетні 
кошти на розробку і реалізацію програм роз-
витку туризму, формувати уявлення про 
Україну як державу з величезними потенцій-
ними рекреаційно-туристичними можливос-
тями, здійснювати підтримку й захист україн-
ських туристів, туристичних підприємств то-
що. Серед основних цілей державного регу-
лювання в Законі передбачені [1]: 

а) забезпечення закріплених Конститу-
цією України прав громадян на відпочинок, 
свободу пересування, відновлення і зміц-
нення здоров’я, на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля, задоволення духовних 
потреб та інших прав; 

б) безпека туризму, захист прав та закон-
них інтересів туристів, інших суб’єктів турис-
тичної діяльності та їх об’єднань, прав та за-
конних інтересів власників або користувачів 
земельних ділянок, будівель і споруд; 

в) збереження цілісності туристичних ре-
сурсів України, їх раціональне використання, 
охорона культурної спадщини та довкілля, 
врахування державних і громадських інте-
ресів при плануванні та забудові територій; 

г) створення сприятливих умов для роз-
витку індустрії туризму, підтримка пріорите-
тних напрямів туристичної діяльності. 

Згідно із Законом одним з основних пріо-
ритетних напрямів державної політики у 
сфері туризму є державне регулювання 
в’їзного та внутрішнього туризму. Але, на 
наш погляд, чинний Закон базується на хи-
бній концептуальній основі, зорієнтований 
виключно на виїзний туризм, що для держа-
ви економічно недоцільно, не стимулює ро-
звиток внутрішнього та в’їзного туризму, які 
є пріоритетними для держави. 

Вважаємо за доцільне, щоб серед пріо-
ритетних видів туристичної діяльності дер-
жава визначила розвиток соціального тури-

зму. На сьогодні без суттєвого державного 
контролю та регулювання в рекреаційно-
туристичній сфері спостерігається практич-
на монополія комерційних видів рекреації та 
туризму. В таких умовах соціальний туризм 
опинився на межі припинення свого існу-
вання, оскільки конкурентоспроможність 
некомерційних видів туризму (дитячого, мо-
лодіжного, туризму для інвалідів тощо) сут-
тєво обмежена. Така ситуація може призве-
сти до загальної соціальної напруженості в 
нашому суспільстві. До речі, конституційні 
норми закріплюють, що Україна є соціаль-
ною державою, політика якої спрямована на 
створення умов, що забезпечують гідне 
життя людині та вільний розвиток особисто-
сті. Тому державна політика в рекреаційно-
туристичній сфері повинна створити такі 
умови, щоб внутрішній туризм був доступ-
ним для всіх верств населення. 

Проаналізувавши положення Закону 
(ст. 7, 8, 9 і 11), які стосуються переліку ор-
ганів, що здійснюють регулювання у сфері 
туризму (Верховна Рада, Кабінет Міністрів 
та інші центральні органи влади), ми дійшли 
висновку, що ці положення не є предметом 
регулювання Закону України “Про туризм”, 
оскільки згідно з чинним законодавством 
України виключно Конституцією України (ст. 
6) встановлюються повноваження органів 
державної влади у всіх сферах суспільного 
життя, а значить, вони поширюються і на 
рекреаційно-туристичну сферу. Отже, вка-
зані положення суперечать Конституції 
України, оскільки норми Основного закону 
держави є нормами прямої дії і тому не пот-
ребують дублювання. 

Крім зазначених проблем, у новій редак-
ції Закону можна визначити й інші актуальні 
завдання, що приведуть до вирішення нага-
льних проблем державного регулювання 
розвитку вітчизняної рекреаційно-туристич-
ної сфери та покращать умови її інституціо-
нального забезпечення. Серед таких за-
вдань можна виділити такі: 
– потрібно зменшити вплив необґрунто-

ваного втручання центрального органу 
виконавчої влади з туризму в господар-
ську діяльність суб’єктів туристичного 
підприємництва, адже таким чином по-
рушуються законні права останніх на 
свободу підприємництва, вільний вибір 
видів своєї діяльності та свободу дого-
вору; 

– слід змінити підходи до фінансового за-
безпечення відповідальності турпідпри-
ємств перед туристами та зменшити ко-
ло суб’єктів, які повинні гарантувати таку 
відповідальність, що повністю відпові-
дає європейському законодавству та 
практиці; 

– необхідно ввести додаткові важелі сти-
мулювання розвитку вітчизняної рекре-
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аційно-туристичної сфери та визначити 
реальні підходи до державної підтримки 
щодо пріоритетних для України видів 
туризму (в’їзного і внутрішнього). Для 
цього потрібно здійснити спрощення та 
гармонізацію податкового регулювання; 
створити умови для впровадження соці-
альної реклами в рекреаційно-турис-
тичній сфері; пропагувати рекреаційно-
туристичні можливості України за кор-
доном тощо; 

– створити сприятливий інвестиційний 
клімат у рекреаційно-туристичній сфері 
шляхом розроблення законопроекту про 
створення спеціальних економічних зон 
рекреаційного-туристичного типу; 

– провести моніторинг європейського зако-
нодавства з питань рекреації та туризму, 
що сприятиме максимальному зближен-
ню норм національного рекреаційно-
туристичного законодавства з нормами 
Європейського Союзу. Насамперед, це 
стосується положень щодо захисту прав 
туристів (рекреантів) у разі розірвання 
договору на туробслуговування та усу-
нення колізійності норми щодо заборони 
здійснювати туристичну діяльність інозе-
мними юридичними особами тощо; 

– чітко визначити права й обов’язки суб’єк-
тів підприємницької діяльності, що нада-
ють послуги з тимчасового розміщення, 
харчування, екскурсійні, розважальні та 
інші туристичні послуги і не виступають ні 
турагентами, ні туроператорами; 

– необхідно прийняти ліцензійні умови 
провадження туроператорської й тура-
гентської діяльності та ряду інших підза-
конних актів, що регулюють відносини в 
рекреаційно-туристичній сфері. 

IV. Висновки 
Аналіз сучасного інституціонального за-

безпечення державного регулювання рекреа-
ційно-туристичної сфери в Україні свідчить 
про необхідність подальшого вдосконалення 
нормативно-правової бази шляхом її гармоні-
зації з європейським законодавством, вне-
сення певних змін і доповнень до загального і 
спеціального законодавства України, що здій-
снює регулювання рекреаційно-туристичної 
сфери, прийняття додаткових законодавчих 
та регулятивних актів, спрямованих на стиму-
лювання діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування щодо забезпе-
чення ефективного і стабільного розвитку ре-
креації та туризму в нашій державі. 

Загалом перспективи розвитку рекреацій-
но-туристичної сфери вимагають консоліда-
ції зусиль держави, суб’єктів господарюван-
ня, всього українського суспільства для здій-
снення необхідних завдань щодо покращен-
ня нормативно-правової бази, яка регламен-
тує рекреаційно-туристичну діяльність. Саме 

це забезпечить створення безпечних, про-
гнозованих і прозорих умов ведення підпри-
ємницької діяльності та формування сприят-
ливих умов інвестиційного і податкового клі-
мату у сфері рекреації та туризму. 
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