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ТЕМА 12 

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТУРИЗМУ 

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

В УКРАЇНІ 
 

 

12.1. Туристична сфера та можливості її розвитку в Україні. 

12.2. Державне регулювання туризму в Україні. 

 

12.1 Туристична сфера та можливості її розвитку в Україні 

 

У ХХ ст. відбулась справжня революція у сфері туризму, який 

поширився на раніше недосяжні регіони і став у сучасному світі 

потужною індустрією, величезним комплексом, в якому пов’язані 

економічна та соціальна сфери. Це зумовлене такими чинниками, як 

економічне піднесення та зростання життєвого рівня населення; 

посилення економічних зв’язків між окремими європейськими 

країнами, лібералізація митного і паспортного режиму, збільшення 

вільного часу працюючих завдяки регулюванню з боку соціального 

законодавства, широке розповсюдження автотранспорту та авіа-

перевезень. Також факторами, які сприяли розвитку туристичної 

сфери, стали якісне вирішення інформаційних проблем, розвинені 

рекреаційно-туристична і транспортна інфраструктури, державна 

політика підтримки туристичної діяльності шляхом надання субсидій 

та пільг тощо. Все це позитивно вплинуло на розвиток туризму і 

зростання надходжень від нього. 

Сьогодні туризм є каталізатором, що спричиняє активний розвиток 

як окремих галузей економіки, так і соціально-економічне зростання 

цілих країн. Навіть в економіці найбільш індустріально розвинених 

країн Західної Європи та Америки ця сфера посідає чільне місце за 

обсягами загальних доходів, кількістю створених робочих місць, 

надходженнями до бюджету.  

Ці процеси свідчать про те, що туристська галузь завдяки її 

значному впливу на соціально-економічний розвиток країни, 

виключною прибутковістю, має регулюватися державою і бути під 

контролем громадськості.  

На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно 

постає питання про роль України на світовому ринку туристичних 

послуг.  



В. В. Дерега 

 

141 

Україна посідає одне з провідних місць в Європі щодо забезпеченості 

курортними та рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є 

унікальні кліматичні зони морського узбережжя та Карпат, а також 

мінеральні води та лікувальні грязі. Природний потенціал України 

складають узбережжя Чорного та Азовського морів, рельєф, водні, 

лісові, рослинні та тваринні ресурси. На їх основі створено національні 

природні парки, державні заповідники, дендропарки, пам’ятки садово-

паркового мистецтва, які належать до природоохоронних територій. 

Родовища лікувальних грязей, а також мінеральних вод входять до 

рекреаційного потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, 

а й міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на 

перехресті шляхів між Європою і Азією: важливі залізничні та 

автомобільні магістралі, порти Чорного і Азовського морів, а також 

Дунаю, авіа мережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні 

зв’язки з багатьма країнами. 

Вагомою складовою туристичного потенціалу країни є історико-

культурні пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки 

античних міст Північного Причорномор’я (Тіра, Ольвія, Херсонес, 

Пантікапей); пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст. у Києві, Чернігові, 

Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському; пам’ятки оборонної 

архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі, Кам’янці-Подільському, 

Хотині, Білгороді-Дністровському, Ужгороді та Мукачевому); палацеві 

комплекси в Криму, на Львівщині та Чернігівщині; пам’ятки культової 

архітектури в Києві, Львові, на Івано-Франківщині, у Почаєві, 

Мукачевому і Чернівцях, а також дерев’яної культової та цивільної 

архітектури в Карпатах. Також в нашій державі існують всі 

передумови для «зеленого туризму», адже Україна з давніх часів 

славилася красою та мальовничістю своїх пейзажів.  

Аналіз розвитку сільського зеленого туризму за останні роки 

свідчить про збільшення осіб, що надають послуги сільського зеленого 

туризму, поліпшується якість сервісу, зростає кількість додаткових 

послуг. Відбувається збільшення кількості садиб сільського зеленого 

туризму до курортного сезону у Донецькій, Вінницькій, Івано-

Франківській, Закарпатській областях. 

Таким чином, Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку 

внутрішнього та іноземного туризму: особливості географічного 

положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, 

історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів.  
Однак, за даними Світового економічного форуму, у 2007 році у 

сфері подорожей і туризму Україна серед 124 країн світу посіла лише 
78 місце (Чехія – 35, Угорщина – 40, Литва – 51, Польща – 61, 
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Російська Федерація – 68, Румунія – 76). Це свідчить проте, що на 
міжнародному туристичному ринку національний туристичний продукт 
України оцінюються як менш привабливий і конкурентоспроможний, 
ніж в інших країнах, де спостерігається загальносвітова тенденція до 
посилення ролі держави у забезпеченні розвитку туризму і курортів.  

На сьогодні сфера туризму і курортів на державному рівні не 
відіграє значної ролі у повноцінному виконанні економічних, 
соціальних і гуманітарних функцій, збереженні навколишнього 
природного середовища та культурної спадщини, наповненні бюджетів 
усіх рівнів, створенні нових робочих місць, збільшенні питомої ваги 
сфери послуг у структурі внутрішнього валового продукту. Проблемним 
сьогодні є неефективне та нераціональне використання відповідних 
ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної індустрії не 
відповідає наявному потенціалу. 

Основні проблеми розвитку туризму, що існують в Україні, 
пов’язуються з відсутністю чіткої державної політики, спрямованої на 
розвиток туризму. Проблемою в управлінні туризмом є недосконалість 
правового регулювання у сфері управління розвитком туризму на 
регіональному та місцевому рівнях та відсутність планів комплексного 
розвитку туристичних зон.  

Відсутність системи контролю за діяльністю суб’єктів курортної 
сфери, повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток 
матеріальної бази туризму, невідповідність міжнародним стандартам 
якості надання послуг свідчать про недостатність державної підтримки 
та відсутність механізмів комплексного підходу до управління 
національним туристичним продуктом на внутрішньому і міжнародному 
ринку туристичних послуг. 

Найважливішим завданням на цьому шляху є забезпечення 
формування у сфері туризму сталої державної ідеології, спрямованої 
на раціональне і ефективне використання природних, історико-
культурних та соціально-побутових ресурсів для розвитку в’їзного і 
внутрішнього туризму. 

Необхідність розвитку цієї галузі в Україні, у тому числі в’їзного та 
внутрішнього туризму, зумовлена об’єктивною потребою збереження 
навколишнього середовища, природних ресурсів, культурної 
спадщини, людського потенціалу та його духовності, розв’язання 
проблем зайнятості та безробіття. 

 

12.2. Державне регулювання туризму в Україні 
 
У законодавстві України закріплюється низка понять, ключових 

для сфери туризму. Так, туризм визначається як тимчасовий виїзд 



В. В. Дерега 

 

143 

особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-
ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці, 
куди особа від’їжджає. Туристом є особа, яка здійснює подорож по 
Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни 
перебування метою на термін від 24 годин до одного року без 
здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням 
залишити країну або місце перебування в зазначений термін.  

Туристичний продукт – це попередньо розроблений комплекс 

туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до 

складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та 

інші туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням 

(послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та 

розваг, реалізації сувенірної продукції тощо). 

Туристичними ресурсами України є пропоновані або такі, що 

можуть пропонуватися, туристичні пропозиції на основі та з використанням 

об’єктів державної, комунальної чи приватної власності. 

Організаційними формами туризму є міжнародний і внутрішній 

туризм. До міжнародного туризму належать: в’їзний туризм – подорожі в 

межах України осіб, які постійно не проживають на її території, та 

виїзний туризм – подорожі громадян України та осіб, які постійно 

проживають на території України, до іншої країни. Внутрішнім 

туризмом є подорожі в межах території України громадян України та 

осіб, які постійно проживають на її території. 

Закон України «Про туризм» визначає засади розвитку туризму в 

Україні. 

Цим Законом визначено основні принципи державної політики в 

туристичній сфері: 

– забезпечення доступності для всіх громадян, у першу чергу 

для інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, дітей, 

жінок репродуктивного віку, хворих на туберкульоз тощо; 

– врахування попиту населення при розробці та затвердженні 

загальнодержавних і місцевих програм розвитку туризму; 

– економічного та раціонального використання ресурсів і 

забезпечення їх належної охорони; 

– сприяння перетворенню туристичного комплексу України у 

високорентабельну та конкурентоспроможну галузь економіки; 

– законодавчого та нормативно-правового визначення умов та 

порядку організації діяльності туристичної галузі. 

У 2002 р. прийнято Державну програму розвитку туризму на 

2002-2010 рр., основною метою якої є посилення позицій України на 



Соціальна і гуманітарна політика 

 

144 

міжнародному туристському ринку, привернення уваги світової 

спільноти до українського туристського продукту, залучення більшої 

кількості як іноземних, так і внутрішніх туристів до подорожей нашою 

країною, збільшення надходжень до державного бюджету. На основі 

цього програмного документу прийнято ряд регіональних програм та 

програм розвитку окремих туристичних центрів. 

У Державній програмі зазначається, що туристична галузь набуває 

дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери 

в Україні, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію.  

Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є 

важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення 

додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та 

підвищення її авторитету на міжнародній арені. Останнім часом 

щороку збільшується консолідований обсяг туристичних послуг. 

Основними завданнями Програми є:  

– забезпечення сталого розвитку туристичної галузі та 

підвищення її частки в макроекономічних показниках;  

– підвищення рівня життя громадян і створення додаткових 

робочих місць;  

– збільшення частки очікуваних доходів від туристичної галузі у 

державному бюджеті;  

– підвищення іміджу держави на міжнародному рівні.  

Програмою визначаються такі напрями розвитку туризму:  

– удосконалення системи управління галуззю;  

– удосконалення нормативно-правової бази туристичної 

діяльності;  

– зміцнення матеріальної бази туризму;  

– розширення міжнародної співпраці у туристичній галузі;  

– підвищення якості та розширення асортименту туристичних 

послуг;  

– поліпшення транспортного обслуговування;  

– підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів 

та об’єктів культурної спадщини;  

– поліпшення інформаційного та рекламного забезпечення;  

– провадження ефективної інноваційної діяльності та створення 

наукової бази туризму;  

– поліпшення кадрового забезпечення. 

Шляхами вирішення проблем в цій сфері, зокрема мають стати 

наступні. Необхідно відпрацювати механізм створення сприятливих 

умов для залучення інвестицій, спрямованих на будівництво нових та 

реконструкцію діючих об’єктів туристської та курортно-рекреаційної 
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сфер, сприяти спрощенню процедури узгодження інвестиційних 

проектів; розширювати діяльність в Україні міжнародних готельних 

мереж, підтримувати ділові ініціативи, спрямовані на створення у 

країні готельних мереж економ-класу, активізувати процедуру 

подальшого спрощення візового режиму для туристів з країн 

Європейського Союзу та інших економічно розвинутих країн; сприяти 

розвиткові дитячого, молодіжного, сільського туризму в Україні; 

задіяти та ефективно й раціонально використовувати пам’ятки 

культурної спадщини для розвитку туризму; закріпити і продовжити 

роботу з метою створення місцевих підрозділів по туризму в 

перспективних районах України, що володіють значним туристсько-

рекреаційним потенціалом. 

Основним завданнями Міністерства культури України у сфері 

туризму є: забезпечення реалізації державної політики у сфері 

культури і мистецтв, державної політики з питань охорони культурної 

спадщини, національної музейної політики, вивезення, ввезення і 

повернення культурних цінностей, музейної та бібліотечної справи, 

кінематографії, створення умов для задоволення національно-

культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами 

України, розвитку міжнародного культурного співробітництва, захист 

інтересів закладів, підприємств і організацій, що діють у сфері 

культури і туризму, створення умов для розвитку соціальної та 

ринкової інфраструктури у сфері культури і туризму, організація її 

матеріально-технічного забезпечення. 

Сучасний стан розвитку туристичної індустрії в Україні не 

відповідає наявному потенціалу туристичних ресурсів, низькою є її 

економічна ефективність. Для підвищення конкурентоспроможності 

сфери туризму і курортів необхідно посилити роль держави у цій сфері 

з одночасним формуванням ефективної моделі співпраці держави, 

бізнесу та суспільства. Подолання наявних негативних тенденцій, 

створення системних і комплексних передумов для розвитку туризму і 

курортів, поліпшення функціональної та технічної якості складових 

національного та регіональних туристичних продуктів повинні стати 

пріоритетами забезпечення сталого розвитку країни в цілому та 

вагомою складовою увирішенні питань підвищення рівня життя 

населення. 
 

Ключові поняття: туризм, туристичний продукт, туристичні 

ресурси, туристичний оператор, державна політика у сфері туризму, 

принципи державної політики в туристичній сфері. 
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Завдання для індивідуальної роботи 

 

Теми рефератів 
 

1. Туризм: види, форми та місце в структурі державної політики. 

2. Державне управління туристичною галуззю України. 

3. Світові тенденції розвитку туристичної сфери і використання 

зарубіжного досвіду в Україні. 

4. Механізми державного управління туристичною сферою. 

 

Контрольні питання  
 

1. Дайте визначення термінам «туризм», «туристичний продукт», 

«туристичні ресурси». 

2. Назвіть механізми державного управління у сфері туризму в 

Україні. 

3. Розкрийте зміст державної політики у сфері туризму. 

4. У чому полягають, на вашу думку, перешкоди для розвитку 

туризму в Україні на сучасному етапі? 

5. Розкрийте правові засади регулювання туристичної сфери в 

Україні.  

6. Назвіть чинники розвитку туризму у світі на сучасному етапі.  

 

Тестові завдання 
 

1. «Стратегія розвитку туризму і курортів» схвалена: 

а) 6 серпня 2008 р.; 

б) 1 лютого 2001 р; 

в) 22 червня 1995 р. 

2. Згідно з законодавством, туристичні оператори – це: 

а) юридичні особи, для яких виключною діяльністю є організація та 

забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг; 

б) фізичні особи, які здійснюють посередницьку діяльність з 

реалізації туристичного продукту і які в установленому порядку 

отримали ліцензію; 

в) фізичні особи, які проводять діяльність, пов’язану з туристичним 

супроводом і які в установленому порядку отримали дозвіл. 

3. Закон України «Про курорти» прийнятий: 

а) 6 серпня 2008 р.; 

б) 1 лютого 2001 р; 

в) 5 жовтня 2000 р. 
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4. Провідним центральним органом виконавчої влади у сфері 

туризму є: 

а) Міністерство культури України; 

б) Державна туристична адміністрація; 

в) Державна служба туризму і курортів. 

5. Закон України «Про туризм» було прийнято: 

а) 15 вересня 1995 р. 

б) 1 лютого 2001 р; 

в) 5 жовтня 2000 р. 

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

туризм» прийнятий 

а) 18 листопада 2003 р.; 

б) 1 лютого 2001 р; 

в) 5 жовтня 2000 р. 

7. Терміни «туризм», «туристичні оператори» визначені у  

а) Державній програмі розвитку туризму на 2002-2010 рр.; 

б) Законі України «Про туризм»; 

в) Стратегії розвитку туризму і курортів. 

8. Згідно з законодавством, супутні туристичні послуги та товари – 

це: 

а) послуги та товари, призначені для задоволення потреб 

споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх 

реалізації туристам;  

б) характерні туристичні послуги та товари – послуги та товари, 

призначені для задоволення потреб споживачів, надання та 

виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам;  

в) інше. 

9. Характерні туристичні послуги та товари – це: 

а) послуги та товари, призначені для задоволення потреб 

споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх 

реалізації туристам;  

б) послуги та товари, призначені для задоволення потреб 

споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх 

реалізації туристам;  

в) інше. 

10. Місце продажу (реалізації) туристичних послуг – це: 

а) країна, в якій зареєстровано відповідний суб’єкт господарювання, 

що реалізує туристичний продукт;  

б) місце надання туристичних послуг – країна, на території якої 

безпосередньо надаються туристичні послуги;  

в) інше. 
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