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ВСТУП
Інтеграція України у світові

організації зумовила необхідність
пошуку нових науково(методологіч(
них підходів до визначення місця й
ролі державного регулювання в по(
дальшому становленні українського
суспільства.

Геополітичне положення, при(
родні та людські ресурси, історико(
культурна спадщина й традиції Ук(
раїни сприяють розвитку національ(
ного туризму та рекреації. Форму(
вання дієздатної рекреаційно(турис(
тичної сфери передбачає значний
вплив державного регулювання на
цей процес. Підтвердженням цього
є те, що багато держав проголосили
туристичну й рекреаційну діяльність
одним із пріоритетних напрямів роз(
витку національної економіки й
культури. Саме розвиток туризму
став потужнім поштовхом, який ак(
тивізував розвиток економіки бага(
тьох країн, сприяв подоланню криз,
став стимулом та джерелом надхо(
джень коштів для охорони природ(
ного та розбудови соціального сере(
довища, підтримки культурного різ(
номаніття [10, с. 3].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідити теоретичні аспекти

державного регулювання рекреацій(
но(туристичної сфери в Україні. Об(
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грунтувати необхідність подальшо(
го теоретичного розроблення змісту
й сутності державного регулювання
рекреаційно(туристичної сфери.

Метою статті є аналіз теоретич(
них основ державного регулювання
рекреаційно(туристичної сфери в
Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Рекреаційно(туристична сфера є

явищем багатогранним і міжгалузе(
вим, понад 40 галузей господарсько(
го комплексу України пов'язані з
нею. Специфіка туристичного про(
дукту зумовлює комплексний харак(
тер впливу туризму й рекреації на
національну економіку, підвищує
відповідальність держав за ефек(
тивність туристичних зв'язків, вима(
гає державного регулювання й
підтримки. Це можливо за наявності
наукового обгрунтування сутності,
законів, явищ, процесів і механізмів
державного регулювання туристич(
ної галузі на основі узагальнення
світових тенденцій та їх конкретно(
наукового осмислення.

Наука про туризм і рекреацію,
так само як і предмет її досліджен(
ня, перебувають у процесі станов(
лення та формування основних тео(
ретико(методологічних засад, адже
виробництво туристичних товарів та
послуг, широке використання рекре(

аційних ресурсів стає масовим яви(
щем лише в другій половині ХХ ст.
Ускладнюється наукове обгрунту(
вання рекреаційно(туристичної сфе(
ри тим, що досі чітко не розмежова(
но співвідношення наукових понять
"туризм" і "рекреація".

"Рекреація (лат. Recreatio — від(
новлення) — відновлення сил, відпо(
чинок у вільний час" [4, с. 192]. Ла(
конічність визначення зумовлює те,
що рекреація включає різноманітні
види діяльності у вільний час, спря(
мовані на відновлення сил і задово(
лення широкого кола особистих і
соціальних потреб та запитів. У
французькій мові слово recreation
означає дозвілля, відпочинок, зміну
дій, не пов'язаних із трудовою діяль(
ністю.

Визначення рекреації серед нау(
ковців відзначається різноманітніс(
тю, що зумовлюється спрямованістю
конкретних досліджень. Одне із най(
поширеніших тлумачень рекреації —
це її розуміння як "процесу відтво(
рення фізичних, духовних і нервово(
психічних сил людини, який забезпе(
чується системою заходів і здійсню(
ється у вільний від роботи час на
спеціалізованих територіях" [7, с. 7].
Часто її конкретизують як "діяль(
ність людини, спрямовану на відтво(
рення своїх фізичних і психічних сил,
розвиток особистості" [6,  с. 12]. Дос(
лідники(економісти розглядають
рекреацію під іншим кутом зору, вба(
чаючи у ній галузь економіки, де
відбуваються процеси освоєння те(
риторій для відпочинку, лікування,
туризму, ігрових форм дозвілля, на(
цілених на оздоровлення, розвагу,
вдосконалення і розвиток особис(
тості (Ф.Гусейнов). Можливе й шир(
ше розуміння рекреації — як "сусп(
ільного явища, яке відображає відно(
шення з приводу відтворення й роз(
витку життєвих сил людини" (В. Ма(
медов, А. Амоша) [9, с. 6]. Деякі дос(
лідники вбачають взаємозв'язок рек(
реаційної сфери із соціальним та
природним середовищем, втім, від(
межовуються при цьому від такого
важливого елемента рекреації, як ре(
сурсний [1, с. 172].

На нашу думку, така різність
тлумачень поняття рекреація не
містить суперечності, зважаючи на
різноплановість самого явища та
різноаспектність досліджень. Отже,
рекреація — це і процес, і діяльність,
і галузь економіки, і суспільне та
природнє явище.

Немає серед науковців і єдності
щодо визначень, і підходів до ще од(
ного об'єкта нашого дослідження —
туризму.

Туризм, за визначенням, прийня(
тим Всесвітньою Туристською Орга(
нізацією (далі — ВТО), — це поїздка
особи з постійного місця її прожи(
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вання з будь(якою метою, окрім за(
няття діяльністю, оплачуваною з
джерела, що перебуває в місці
відвідування, на термін від 24 годин
до 6 місяців [11]. М. Біржаков конк(
ретизує визначення туризму як тим(
часове переміщення людей з місця
свого постійного проживання в іншу
країну або іншу місцевість у межах
своєї країни у вільний час з метою
отримання задоволення чи відпочин(
ку, оздоровчих і лікувальних, гостьо(
вих, пізнавальних послуг, релігійної
або професійно(ділової мети, але без
заняття роботою, що оплачується із
джерела у місці, яке відвідується [2,
с. 29].

У науковій літературі спостеріга(
ються підходи, що визначають ту(
ризм певним видом економічної
діяльності, і тому тлумачать його як
людське підприємництво, як галузь
економіки, що включає діяльність
туристичних організаторів, агентів
та посередників [5, с. 12]. У цьому
розумінні туризм виступає "дійовим
засобом формування ринкового ме(
ханізму господарювання, надхо(
дження значних коштів до бюджету,
однією з форм раціонального вико(
ристання вільного часу, проведення
змістовного дозвілля, залучення ши(
роких верств населення до пізнання
історико(культурної спадщини" [3,
с. 60].

У історико(філософському ро(
зумінні туризм розглядають як
"складний соціокультурний та істо(
ричний феномен, який з форми про(
ведення дозвілля та способу занят(
тя вільного часу поступово перетво(
рився у фактор світового значення
нового століття й тисячоліття, у
фактор багатоплановий: економіч(
ний, соціокультурний, кроскуль(
турний, комунікативний, міжнарод(
ний" [8,с. 29]. Інші дослідники розг(
лядають туризм як соціально(куль(
турний феномен і наголошують на
тому, що туризм є одним з вирішаль(
них чинників розвитку суспільства
[8, с. 187].

Отже, туризм, як і рекреація, за(
лежно від контексту і завдань конк(
ретних досліджень, характеризуєть(
ся різноманітністю тлумачень і виз(
начень. Спільним для туризму і рек(
реації є те, що вони мають на меті
відпочинок, відновлення сил та ре(
лаксацію особистості в неробочий
час і пов'язані з тимчасовою зміною
місця проживання. Відрізняє їх те,
що рекреаційна діяльність можлива
й без тимчасової зміни місця прожи(
вання (лікування у профілакторіях,
заняття у спортзалах, масажних са(
лонах, театрах, музеях тощо), а ту(
ристична подорож може здійснюва(
тися й у робочий час (участь у конг(
ресах професійних груп, комерційні

поїздки, відрядження). Тобто ці два
поняття охоплюють весь процес
відновлення фізичних і психічних сил
людини у просторі та часі.

Як бачимо, поняття "рекреація"
і "туризм" містять як спільні, так і
відмінні елементи та перебувають у
відношенні перекривання. Тому вба(
чаємо доцільність у застосуванні
терміна "рекреаційно(туристич(
ний", який, на наш погляд, вирішує
складну теоретичну проблему по(
нять рекреації і туризму й показує
процес перманентної системної
інтеграції цих складних соціально(
економічних явищ. Отже, на даний
період розвитку науки рекреація і
туризм розглядаються як взаємодо(
повнюючі елементи єдиної рекреа(
ційно(туристичної сфери. Тому ви(
никає нагальна необхідність ство(
рення чіткої концепції розвитку
саме рекреаційно(туристичної сфе(
ри.

Аналіз літературних джерел по(
казує, що рекреаційна й туристична
наука в Україні починає активно роз(
виватися з 60(х років ХХ ст. У цей час
почали з'являтися наукові праці, при(
свячені цій темі: Ю. Веденіна, В. Пре(
ображенського, П. Пі та інших вче(
них.

Серед великого пласту наукових
досліджень рекреації та туризму
значне місце займають дослідження,
пов'язані з проблематикою держав(
ного регулювання рекреаційно(ту(
ристичної сфери в Україні. Зокрема,
вітчизняними науковцями широко
розробляється наукова та приклад(
на проблематика механізму регулю(
вання розвитку рекреаційно(турис(
тичної сфери:

— проблеми організаційного
механізму регулювання розвитку
рекреаційно(туристичної сфери:
Г. Александрова, Н. Ветрова, П. Гу(
дзь, О. Любіцева, Р. Росоха;

— розробка проблем економіки
організації та управління рекреацій(
но(туристичним комплексом: О. Топ(
чієв , О. Шаптала, І. Давиденко;

— дослідження та методологічні
розробки теорії і практики реалізації
державної та регіональної політики
розвитку туризму і рекреації: В. Єв(
докименко, Г. Папірян, В. Шмагіна;

— правові аспекти нормативно(
го та законодавчого регулювання ту(
ристичної діяльності в Україні роз(
глядалися Н. Барчуковою, Н. Опана(
сюк, Л. Малюгою та іншими;

— механізми державного ре(
гулювання, управління туристич(
ною галуззю: В. Мацола, В. Цибух,
Ю. Алексєєва, І. Валентюк , В. Бир(
кович.

Незважаючи на активізацію дос(
лідницьких зусиль, спрямованих на
аналіз питань рекреації і туризму,

певні аспекти державного регулю(
вання цієї сфери залишаються недо(
статньо розкритими. Сьогодні бра(
кує праць, присвячених теоретично(
му осмисленню зазначених питань та
розробці науково обгрунтованих
практичних рекомендацій щодо дер(
жавного регулювання рекреаційно(
туристичної галузі на національно(
му, регіональному та місцевому
рівнях.

Проведений аналіз дає підстави
виділити основні напрями, які потре(
бують комплексного, грунтовного
дослідження. Це, зокрема:

— вивчення досвіду країн Євро(
пи з організації і управління турис(
тичною галуззю, аналіз функцій цен(
тральних органів влади з питань рек(
реації й туризму в європейських кра(
їнах;

— визначення повноважень,
функцій та меж впливу держави на
функціонування рекреаційно(турис(
тичної сфери;

— формування дієвої вертикалі
органів державної влади в рекреац(
ійно(туристичній галузі з урахуван(
ням потенціалу регіонів, кадрового
забезпечення, розвитку інфраструк(
тури тощо;

— дослідження позитивних та
негативних аспектів нового Закону
України "Про туризм" та інших нор(
мативно(правових актів, що регулю(
ють рекреаційно(туристичну галузь
в Україні;

— визначення ефективних ме(
ханізмів партнерства державної вла(
ди, місцевого самоврядування та
приватного сектора щодо розвитку
рекреації й туризму; розробка сис(
теми класифікації та оцінки турис(
тичних ресурсів України, їх викори(
стання з урахуванням реалізації
міжнародних, загальнонаціональних
та регіональних програм розвитку
туризму;

— формування державної та ре(
гіональної політики, яка стосувала(
ся б охорони природних об'єктів від
шкідливого впливу туристів й інших
чинників та результатів рекреацій(
ної діяльності з метою збереження
природного середовища з наступ(
ним повноцінним його використан(
ням;

— забезпечення розвитку моло(
діжного та дитячого туризму, орг(
анізація туристичних та екскурсій(
них поїздок в рамках шкільних та
студентських навчальних програм,
обміну групами між східними та за(
хідними областями України, між
містами(побратимами, країнами(су(
сідами тощо;

— зміна організаційної структу(
ри, пов'язана з передачею повнова(
жень з центру на регіональні та об(
ласні рівні, які стосуються процесів
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ліцензування туристичної діяльності
та міжнародних перевезень;

— стимулювання та координа(
ція розвитку туризму на науковій
основі, науково(методичне забез(
печення державної політики в цій
галузі,  встановлення співпраці
органів влади, які займаються вир(
ішенням проблем туристично(рек(
реаційної сфери, з науковими ор(
ганізаціями;

— формулювання методичних
рекомендацій органам місцевого са(
моврядування щодо розвитку місце(
вого туризму; обгрунтування необ(
хідності розвитку та державної
підтримки соціального туризму, ви(
ділення механізмів соціалізації га(
лузі в Україні тощо.

Результати досліджень свідчать,
що сьогодні в більшості країн світу
на державній основі створені націо(
нальні туристичні організації, основ(
ним завданням яких є загальне кері(
вництво розвитком туризму, збіль(
шення надходжень валюти від іно(
земного туризму, сприяння подов(
женню туристичного сезону і пере(
орієнтація туристичних потоків у
нові райони країни.

За даними Всесвітньої Туристсь(
кої Організації, отриманими на ос(
нові дослідження майже 100 націо(
нальних туристичних організацій, усі
вони здійснюють функції щодо
організації туризму на національно(
му та міжнародному рівнях, а саме:
представництво на національних та
міжнародних нарадах та конферен(
ціях, забезпечення участі в міждер(
жавних переговорах, збирання та
обробку статистичних даних на ос(
нові анкет, опитувань та вивчення
поведінки туристів як власними си(
лами, так і за допомогою спеціалізо(
ваних фірм [11].

Більшість національних турис(
тичних організацій здійснюють регу(
лювання та контроль діяльності
підприємств туристичної індустрії,
зокрема щодо розбудови туристич(
ної інфраструктури, контролю цін,
класифікації туристичних послуг та
продуктів, розробки правил та регу(
лювання діяльності турагенств і ту(
роператорів, питань законодавства,
здійснення контролю за його вико(
нанням, оформлення ліцензій на
відкриття туристичних організацій,
їх класифікації. Майже 70% націо(
нальних туристичних організацій
вирішують питання, пов'язані з вико(
нанням рішень різноманітних міжна(
родних форумів щодо скасування
або послаблення прикордонних
формальностей для туристів. У 60
країнах вони беруть участь у підго(
товці кадрів як шляхом організації
семінарів, навчальних циклів, так і
створенні шкіл з готельного госпо(

дарства, туризму, в 67 країнах — у
заходах щодо збереження, захисту
та використання туристичних ре(
сурсів, оцінюють туристичні ресур(
си своїх країн. Помітною є участь
національних туристичних органі(
зацій в кампаніях із захисту приро(
ди, створення національних парків та
заповідників [11].

Обсяг прав та повноважень на(
ціональних органів з туризму і рек(
реації не є однаковим в різних дер(
жавах і варіює залежно від рівня
розвитку в них туристичної галузі.
В одних країнах це спеціалізовані
міністерства з туризму (Італія, Си(
рія, Пакистан), або управління з ту(
ризму, що за своїм статусом при(
рівнюються до міністерств, в інших
— питаннями туризму відає депар(
тамент визначеного урядом одно(
го з галузевих міністерств (Авст(
рія), у третіх країнах — це неуря(
дові комерційні організації, в ос(
новному національні асоціації ту(
ристичних агентств (Норвегія).
Компетенція, завдання та функції
національних органів та рівень уря(
дового контролю за ними також
відрізняються.

За даними Конгресу США, 175
країн світу тією чи іншою мірою ре(
гулюють сферу іноземного туризму.
На необхідність координаційної та
стимулювальної участі держави
звертається увага і в рекомендаціях
міжнародних організацій, зокрема
Всесвітньої Туристської Організації
[11].

Отже, держава здійснює регуля(
тивний вплив на розвиток рекреа(
ційно(туристичної сфери через цен(
тральні органи виконавчої влади —
національні туристичні організації,
інші інститути, а також опосередко(
вано — за допомогою правових ва(
желів, підтримки своєї інфраструк(
тури і міжнародної політики тощо.

ВИСНОВКИ
Враховуючи досвід країн світу

та специфіку соціально(економіч(
ного розвитку України, рекреацій(
но(туристична сфера нашої держа(
ви потребує подальшого теоретич(
ного обгрунтування змісту й сут(
ності державного регулювання з
метою створення ефективних ме(
ханізмів розвитку рекреації і ту(
ризму в Україні. Запорукою й пе(
редумовою формування і впровад(
ження ефективних механізмів дер(
жавного регулювання має стати
вироблення чіткої стратегії дер(
жавного регулювання рекреаційно(
туристичної сфери на принципах
забезпечення умов розвитку, збе(
реження та вдосконалення рекре(
аційно(туристичних об'єктів і тери(
торій.
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