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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх десяти років туристичний бізнес

в Україні розвивається стрімкими темпами. З'являють*
ся нові види туризму, які базуються на залученні тра*
диційних і нових туристичних ресурсів. При цьому вар*
то зауважити, що нормативно*правова база, яка повин*
на регулювати залучення і використання природних,
історико*культурних і соціально*економічних ресурсів
з туристичною метою, є недосконалою. Більшість нор*
мативно*правових актів лиш опосередковано торкають*
ся використання і охорони туристичних ресурсів.
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У статті здійснено огляд стану нормативно
правового забезпечення використання і охорони турис


тичних ресурсів Карпатського регіону України. Зокрема проаналізовані законодавчі акти, які безпосе


редньо та опосередковано стосуються використання в туризмі і охорони природних, історико
культур


них, соціально
економічних ресурсів. Висвітлено слабкі сторони нормативно
правової бази в контексті

проблематики дослідження. Визначено туристичну галузь як одну з пріоритетних галузей економіки

України для державного інвестування. Здійснено огляд туристичних інвестиційних пропозицій в облас


тях Карпатського регіону України, які є привабливими для вітчизняних та іноземних інвесторів. Визна


чено види рекреації та відпочинку, які потребують державного стимулювання інвестиційної діяльності.

Виділено ключові напрями нормативно
правового регулювання туристичної діяльності, що потребують

удосконалення з урахуванням сучасних потреб туристичного бізнесу та економіки України загалом.

Thе article provides an overview of regulatory and legal support of tourism resources use and protection in

Carpathian region of Ukraine. In particular, the legislation, which is directly and indirectly related to the use of

natural, historical, cultural, social and economic resources in tourism is analyzed. The weaknesses of regulatory

and legislative basement in the context of research issues are highlighted. The tourism industry is defined as one

of the priority sectors of economy for public investment in Ukraine. The overview of investment proposals in

administrative areas of Carpathian region of Ukraine, which are attractive for domestic and foreign investors, is

done. The sectors of leisure and recreation, which need the government stimulation of investment activity, are

defined. Highlighted the key vectors of tourism legislative regulation, which need to be improved, considering

the modern needs of tourism industry and Ukrainian economy in general.
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У контексті даного дослідження доречною є
думка В.І. Цибуха, який стверджує, що "від стану
правового забезпечення в Україні загалом і право*
вого забезпечення функціонування туристичної
індустрії зокрема залежить і існування туризму в
Україні" [6]. Відтак, з урахуванням сучасного ста*
ну розвитку економіки особливої ваги набуває
удосконалення нормативно*правових відносин у
сфері охорони і використання природних, істори*
ко*культурних і соціально*економічних ресурсів з
туристичною метою.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика використання туристичних ресурсів
в останні роки знаходиться в центрі уваги. В цій пло*
щині здійснювали свої дослідження вітчизняні науковці,
зокрема такі географи: О. Бейдик, М. Борущак, В. Ки*
фяк, Ю. Туниця [3; 4]. Інституційним аспектам вико*
ристання туристичних ресурсів присвячені праці
Л.Ю. Матвійчук [6]. Загалом основна увага більшості
авторів приділяється аналізу ресурсної бази для розвит*
ку різних видів туризму. Натомість питанням норматив*
но*правового регулювання використання й охорони ту*
ристичних ресурсів присвячено недостатньо уваги. На
нашу думку, повноцінна нормативно*правова база для
регулювання використання і охорони туристичних ре*
сурсів є об'єктивною передумовою підвищення еконо*
мічної ефективності туристичного бізнесу загалом.

ЗАВДАННЯ І ЦІЛІ СТАТТІ
Основна ціль даного дослідження — огляд стану

нормативно*правового регулювання в сфері охорони і
використання туристичних ресурсів.

Для досягнення цього цільового орієнтиру в рамках
дослідження були поставлені такі завдання:

— розглянути нормативно*правові акти, які стосу*
ються регулювання і охорони туристичних ресурсів;

— вивчити можливості для активізації розвитку
різних видів туризму шляхом державного стимулюван*
ня інвестиційної активності в областях Карпатського ре*
гіону України;

— виявити слабкі сторони сучасної нормативно*пра*
вової бази, яка регулює використання і охорону при*
родних, історико*культурних і соціально*економічних
ресурсів;

— виокремити ключові напрямки удосконалення
нормативно*правової бази в контексті використання і
охорони туристичних ресурсів.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
В основі нормативно*правового регулювання вико*

ристання і охорони туристичних ресурсів зокрема і ту*
ристичної сфери загалом знаходиться Закон України
"Про туризм" від 15.09.1995 р. №324/95*ВР. Стаття 3
зазначеного Закону стосується визначення і загальної
характеристики туристичних ресурсів. Туристичні ре*
сурси в цьому Законі визначено як "пропоновані або
такі, що можуть пропонуватися, туристичні пропозиції
на основі та з використанням об'єктів державної, кому*
нальної чи приватної власності" [4]. Це визначення є
загальним і не дає чіткого розуміння туристичних ре*
сурсів та їх цільового призначення.

Охорона і використання в туризмі природних ре*
сурсів регулюється Законом України "Про охорону на*
вколишнього природного середовища". Зокрема розділ
ІХ цього Закону присвячений використанню природних
ресурсів, додержанню вимог при їх використанні [2].
Проте основні положення Закону присвячені охороні
природних ресурсів, натомість їх використання з тури*
стичною метою оминається увагою.

Особливої уваги заслуговують нормативно*правові
відносини в сфері використання і охорони історико*
культурних ресурсів, які на сьогодні приносять значні
прибутки туристичній галузі. Так, основним законом,
який регламентує використання і охорону цих ресурсів
є Закон України "Про охорону культурної спадщини
України" [1]. В Законі подається чітка класифікація
історико*культурних об'єктів, визначені засади управ*
ління їх охороною. Деякі питання щодо використання
об'єктів культурної спадщини у туризмі регулюються
статтею 9, в якій визначено загальні аспекти доступу
до об'єктів культурної спадщини, визначено роль
органів місцевого самоврядування стосовно охорони
й використання історико*культурних ресурсів. У статті
11 йдеться про участь підприємств, закладів науки, ос*

віти та культури в охороні й використанні об'єктів
культурної спадщини, їх популяризація та пропаган*
да. В статті 12 щодо екскурсійного відвідування пам'я*
ток культурної спадщини зазначається, що "органи
охорони культурної спадщини забезпечують по мож*
ливості вільний доступ до пам'яток з метою їх екскур*
сійного відвідування, якщо вони вважаються придат*
ними для цього. Власник пам'ятки або уповноважений
ним орган, особа, яка набула права володіння, корис*
тування чи управління, зобов'язані за погодженням з
органами охорони культурної спадщини організувати
такий доступ. Порядок цього доступу встановлюється
охоронними договорами [1].

Використання й охорона музейних ресурсів регу*
люється в рамках Закону України "Про музеї і музейну
справу" від 29.06.1995 р. №249/95*ВР. Зокрема, цим За*
коном чітко визначено перелік основних видів музеїв,
особливості їх створення та використання, матеріаль*
но*технічного забезпечення, міжнародної діяльності.

Загалом недосконалість нормативно*правової бази,
яка регулює використання історико*культурних, при*
родних і соціально*економічних ресурсів в туризмі, в
опосередкованості її впливу на ці сторони функціону*
вання туристичної галузі.

На нашу думку, особливої уваги потребує регулю*
вання інвестиційної діяльності в туризмі, оскільки саме
ця галузь виявилась однією з шести пріоритетних галу*
зей для державного інвестування (згідно Закону Украї*
ни "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріо*
ритетних галузях економіки з метою створення нових
робочих місць" від 06.09.2012 р. №5205*VI).

Так, згідно з затвердженим Законом переліку, се*
ред пріоритетних для інвестування галузей, окрім агро*
промислового комплексу, житлово*комунального ком*
плексу, машинобудування, транспортної інфраструкту*
ри та переробної промисловості, виділено курортно*
рекреаційну сферу і туризм. Зокрема в пріоритеті дер*
жавної інвестиційної політики знаходиться будівницт*
во курортно*рекреаційних об'єктів та об'єктів туристич*
ної інфраструктури [3].

Сьогодні інвестиційні можливості туристичної га*
лузі є надзвичайно високими. Величезна кількість
об'єктів, перспективних для інвестування, занепадають
та пустують, не використовуються з господарською
метою. Така ситуація обумовлена недостатньою увагою
органів державної влади до інвестиційної діяльності в
туристичній галузі. В інвестиційному фокусі Держави
була й залишається промисловість та виробнича сфера
загалом.

Нами проаналізовано інвестиційні можливості Кар*
патського регіону України, на які слід звернути увагу.
Зокрема здійснено огляд перспективних для інвестуван*
ня об'єктів в областях Карпатського регіону (табл. 1).

У Карпатському регіоні найбільше туристичних інве*
стицій приймає Львівська область (1/10 частина від усіх
інвестицій області), менше — Закарпатська та Івано*
Франківська (в межах 4—6%). Чернівецька ж область за
рівнем інвестування суттєво відстає (менше 1% інвес*
тицій в туризмі). Проте, як відомо, туристичний потен*
ціал Закарпатської і Чернівецької областей є високим,
але він не розкривається повною мірою через низку фак*
торів: по*перше, недостатнім є рівень використання ту*
ристичних ресурсів цих областей, їх залучення в турис*
тичну галузь; по*друге, недостатньою є увага інвесторів
до цих областей.

Як видно з даних у таблиці 1, значного інвестування
у Карпатському регіоні потребує інфраструктура для
розвитку бальнеологічного туризму. Про це свідчить
найбільша кількість інвестиційних пропозицій, яка при*
падає на цей вид відпочинку та рекреації.

В Івано*Франківській та Закарпатській областях
потребує розбудови ресурсна база для гірсько*лижно*
го та екотуризму (табл. 1). У Львівській області потре*
бує підтримки готельна інфраструктура.
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дозволив виділити кілька слабких місць в сучасній нор*
мативно*правовій базі:

— по*перше, більшість нормативно*правових актів опо*
середковано стосуються використання соціально*еконо*
мічних, історико*культурних і природних ресурсів в туризмі;

Варто зауважити, що сьогодні в стані руйнування
знаходиться велика кількість культурних пам'яток За*
карпаття та Івано*Франківської областей.

Таким чином, аналіз нормативно*правового забез*
печення використання і охорони туристичних ресурсів

Таблиця 1. Інвестиційні пропозиції щодо використання та фінансування туристичних ресурсів у розрізі областей
Карпатського регіону

Джерело: дані Державної служби з туризму і курортів України [7].
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— по*друге, в нормативно*правовому регулюванні
економіки більший акцент зроблено на охороні ресурсів,
що використовуються з туристичною метою. Натомість
питанням використання ресурсів з туристичною метою
приділяється мало уваги.

Відтак, на подальшу перспективу удосконалення
нормативно*правової бази повинно здійснюватись у
трьох площинах, а саме:

а) нормативно*правове регулювання охорони тури*
стичних ресурсів, зокрема природних та історико*куль*
турних;

б) нормативно*правове регулювання використання
природних, історико*культурних та соціально*економ*
ічних ресурсів в туристичному бізнесі України;

в) формування нормативно*правової бази, яка спри*
ятиме стимулюванню інвестиційної діяльності для за*
лучення нових туристичних ресурсів як основи для
різних видів рекреації та відпочинку.

Окремої уваги і нормативно*правового регулюван*
ня потребує використання історико*культурних пам'я*
ток, багато з яких сьогодні знаходяться в стані актив*
ного руйнування.

ВИСНОВКИ
Таким чином, для забезпечення повноцінного роз*

витку туризму у Карпатському регіоні України та в
країні загалом необхідно рухатись у напрямі удоско*
налення нормативно*правових відносин в сфері регу*
лювання використання і охорони туристичних ре*
сурсів як основи функціонування туристичної
індустрії.

Подальші дослідження повинні здійснюватись в
руслі вивчення ресурсних можливостей областей Украї*
ни для розвитку спеціалізованих видів туризму та по*
шук шляхів удосконалення нормативно*правового ре*
гулювання щодо використання цих ресурсів у різних
видах туризму.
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