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РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Андрійчук О. Я.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Постановка проблеми. За даними Державної служби статистики України, невпинно зростають потоки
громадян, які подорожують перетинаючи кордон. Так, за останні 14 років на 77% збільшилась кількість громадян
України, які виїжджали за кордон (з 13422320 громадян в 2000 році до 23761287 – в 2013 році), але зменшився
внутрішній туризм – на 48% (з 1350774 – в 2000 році до 702615 – в 2013 році). За той самий час, наша країна стала
привабливішою для туристів-іноземців – за 14 років в 4 рази збільшилась кількість іноземних громадян, які відвідали
Україну (з 6430940 громадян в 2000 році до 24671227 – в 2013 році) [1].
«Чи існує державна підтримка рекреаційно-туристичної складової відпочинку людини?» – питання, над
вирішенням якого зосереджена наша увага і є мета нашої роботи.
Вивчення питання туризму є мультидисциплінарним, адже пов’язане з географією, політологією, економікою,
соціологією, філософією, медициною, реабілітацією і, звичайно, регулюється законами і підзаконними актами.
Так, проводили дослідження туризму через призму суспільного, соціально-філософського життя (Соляник С.
Ф., Головашенко О. В.), як спосіб подолання одноманітості повсякденності (Сухарева К. В.), як чинник гуманізації
відносин між народами (Слободенюк Е. В.).
Звичайно, повноцінний розвиток туризму неможливий без вивчення досвіду провідних туристичних країн світу
та формування туристичної політики [2], дослідження національного туризму [3] та стану рекреаційних ресурсів
України [4].
Вивчались також економічні аспекти становлення та формування туристично-рекреаційних послуг вивчали
(Андрєєва Г. П., Стеченко Д. М., Шкарлет С. М.).
Аналізуючи сучасні дослідження, випливає, що є необхідним та актуальним аналіз чинних нормативноправових актів, які сприяють розвитку рекреаційно-туристичній діяльності та збереженню рекреаційного потенціалу
нашої країни.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукових доробок в сучасній науково-методичній
літературі, чинних нормативно-правових документів з теми дослідження.
Результати дослідження та їх обговорення. У Постанові КМ України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» зазначається, що Україна має
значний природно-ресурсний потенціал для розвитку туризму. Усі регіони України характеризуються сприятливими
природно-кліматичними умовами та наявністю різноманітних рекреаційних ресурсів.
За словами Давиденка І. В. найбільш повним є підхід, за яким туристично-рекреаційний потенціал території
розглядається як сукупність чотирьох основних компонентів – природно-ресурсної, історико-культурної,
економічної та соціальної, які взаємопов’язані й взаємодіють між собою [5].
За трактуванням Державної туристичної адміністрації України, організований туризм – це поїздки, які, як
правило, мають рекреаційно-оздоровчий або розважальний характер (Наказ N 142/394 від 12.11.2003 «Про
затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності»).
Ми погоджуємось з думкою авторів, що сутністю рекреаційної характеру туризму є фізіологічна релаксація, яка
полягає у відновленні фізичних сил, оздоровленні, відпочинку та психологічній розгрузці. Сприятливими для цього є
зміна місця, оточення, набуття нових вражень та відчуттів [6].
Географічне положення України загалом та Волинської області зокрема дозволяє розвивати транскордонне
співробітництво. У постанові КМ України «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного
співробітництва на 2011-2015 роки» від 1 грудня 2010 р. № 1088 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №
359 від 20.08.2014), зазначається, що транскордонне співробітництво є одним з інструментів прискорення процесів
наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського. До заходів, щодо
забезпечення розвитку транскордонного співробітництва на 2011-2015 роки, належить забезпечення розвитку
рекреаційної інфраструктури та організація транскордонних туристичних маршрутів, а також стимулювання
створення інформаційної інфраструктури транскордонного туризму та забезпечення її розвитку. У Розпорядженні
КМ України ще від серпня 2008 р. N 1088-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів» зазначається, що
Україна посідає одне з провідних місць в Європі за рівнем забезпеченості цінними природними лікувальними та
історико-культурними ресурсами, що викликають значний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів.
Однією з складових мети Стратегії є створення сприятливих умов для надання туристам і особам, що
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подорожують, а також громадянам, що потребують медичної реабілітації, відповідних туристичних, рекреаційних,
екскурсійних, санаторно-курортних та оздоровчих послуг.
Серед завдань, виділяють формування туристичного і курортного простору з метою раціонального та
ефективного використання туристичних, природних лікувальних та рекреаційних ресурсів шляхом створення та
забезпечення функціонування зон розвитку туризму і курортів, розроблення і впровадження
конкурентоспроможного національного туристичного продукту. До основних напрямів реалізації Стратегії належить
державна підтримка збереження туристичних і природних лікувальних ресурсів, їх комплексний розвиток,
раціональне та ефективне використання, що забезпечить запровадження державного моніторингу курортнооздоровчих і рекреаційних територій та природних лікувальних ресурсів. До очікуваних результатів належать:
- поліпшення якості життя населення;
- підвищення безпеки туристів і осіб, що подорожують, захист їх прав, законних інтересів і збереженню майна;
- створення сучасних об’єктів туристичної та курортної інфраструктури в межах територій з високою
концентрацією природних та історико-культурних туристичних і рекреаційних ресурсів;
- розвиток міжнародного співробітництва та євроінтеграційних процесів у сфері туризму і курортів,
покращення туристичного, лікувально-оздоровчого іміджу держави.
Важливим моментом у розвитку туризму є розвиток спортивної і транспортної інфраструктури. Постанова
Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 707 «Про затвердження Державної цільової соціальної
програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках» (із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ № 807 від 17.10.2013), зазначається, що метою цієї Програми є розвиток
спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури, створення умов для отримання права на проведення в
Україні зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року. Серед очікуваних результатів, ефективність
Програми є забезпечення розвитку спортивної, туристичної та транспортної інфраструктури відповідно до
міжнародних стандартів; збільшення протягом 2011-2022 років на 1,5 мільйона кількість робочих місць,
створених у будівельній, транспортній, готельній, туристично-рекреаційній галузі, сфері послуг та супутніх
сферах діяльності.
Розвиток туризму неможливий без екологічного контролю. Згідно з законом України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» (Відомості Верховної Ради України,
2011, N 26, ст.218) завданнями у сфері інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого
екологічного управління у галузі туризму та рекреації є впровадження до 2015 року систем екологічного
управління та посилення державного екологічного контролю за об’єктами туристичного, рекреаційного
призначення та готельно-ресторанного бізнесу, розвиток екологічного туризму та екологічно орієнтованої
рекреації.
В законі також зазначається, що враховуючи потреби врегулювання питань, що викликають резонанс у
суспільстві, необхідно забезпечити дотримання законодавства України, що гарантує права громадян на доступ і
користування землями водного фонду і землями рекреаційного, оздоровчого, природоохоронного та історикокультурного призначення.
Одним з складових популяризації туризму як рекреації та для розкриття привабливих аспектів країн, є їх участь
у різноманітних ярмарках, в тому числі міжнародних та всесвітніх. КМ України видав постанову від 11 березня 2009
р. N 183 «Про внесення змін до Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності», де зазначено, що національна
експозиція, що організовується на всесвітніх та міжнародних виставках і ярмарках повинна бути направлена на
формування позитивного сприйняття України, популяризацію туристично-рекреаційного потенціалу, зміцнення
гуманітарних контактів.
Висновки
Таким чином, туризм є об’єктом для різносторонніх досліджень та вивчень. Аналіз чинних нормативноправових актів дає змогу зробити висновок, що на державному рівні приймаються певні документи щодо розвитку
рекреації через туризм. До подальших перспективних напрямків дослідження ми відносимо вивчення рекреації як
необхідної складової життєдіяльності людини.
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АНОТАЦІЇ
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНЕ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Андрійчук О. Я.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Розглядаються та аналізуються чинні нормативно-правові акти направлені на державну підтримку розвитку
туристичного потенціалу нашої країни та збереження її рекреаційної привабливості.
Ключові слова: рекреація, туризм, документи.
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Андрийчук О. Я.
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки
Рассматриваются и анализируются действующие нормативно-правовые акты направлены на государственную
поддержку развития туристического потенциала нашей страны и сохранения ее рекреационной привлекательности.
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Examines and analyzes the existing normative-legal acts aimed at the state support of development of the tourism potential of
our country and preserve its recreational appeal.
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