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актуальність теми. останні роки дедалі більше 
посилюється значення туризму в житті сучасного сус-
пільства. цьому сприяють підвищення інтелектуального 
рівня населення, все більша відкритість кордонів між кра-
їнами та інші фактори.

На початку третього тисячоліття туризм перетво-
рився на потужне планетарне соціально - економічне і 
політичне явище, що значною мірою впливає на світовий 
устрій і політику ряду держав і регіонів. він став одним з 
найприбутковіших видів бізнесу у світі, який можна по-
рівняти за ефективністю інвестиційних вкладень з нафто-
газовидобувною промисловістю і автомобілебудуванням.

в системі туризму тісно переплетені інтереси еко-
номіки та культури, екології та зайнятості населення, го-
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тельного бізнесу та транспортних організацій. розвиток 
туризму має велике значення як для держави в цілому, 
так і для окремої особистості зокрема.

Міжнародні туристичні зв’язки стали важливою 
складовою частиною світового процесу інтернаціоналі-
зації соціально-економічних відносин. у багатьох країнах 
склалася і стабільно розвивається індустрія туризму, що 
володіє солідною матеріальною базою,  надає робочі міс-
ця мільйонам людей і  взаємодіє практично з усіма галу-
зями господарства. За даними World Travel and Tourism 
Counsel (WTTC), у сфері туризму в цілому працює 300 
млн. осіб. 

розташування угорщини в європі робить країну 
одним з кращих місць, з якого можна почати захоплю-
юче знайомство зі східною європою. ця країна має як 
характерні європейські риси, так і виразні національні 
особливості, поєднуючи в своєму образі історичне минуле 
і сьогодення. угорці гордо зберігають свої традиції, куль-
туру і мистецтво, але також і уважно стежать за тим, що 
відбувається в світі. угорщина може багато чого запропо-
нувати: прекрасні ландшафти, архітектурні пам’ятники 
в містах, фортеці, замки середньовіччя. в угорщині 
розташований відомий курорт - озеро Балатон. Наразі 
інтереси світового співтовариства все частіше схиляються 
від економічних зв’язків до етнокультурних зв’язків між 
народами.

Метою дослідження є обґрунтування і розробка 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефек-
тивності механізмів державного регулювання розвитку 
туристичної галузі україни на всіх рівнях з урахуванням 
досвіду угорщини.

об’єкт дослідження — угорщина як туристичний  
регіон.
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Предметом дослідження є туристичний потенціал 
україни.

рівень наукової розробки. серед українських 
правознавців окремі аспекти цієї проблеми розглядалися 
у працях М. о. Баймуратова, а. г. Бобкової, в. Ф. Погорілка, 
П. М. рабіновича, о. Ю. серьогіна, с. Б. чеховича, Я. М. 
Шевченко та деяких інших дослідників.

виклад основного матеріалу. 
Залежно від мети поїздки туризм можна поділити 

на:
−	 лікувально-оздоровчий, що включає в себе кліма-

толікування, бальнеолікування, грязелікування, 
купально-пляжні, прогулянкові процедури та ін.

−	 спортивний включає водний, пішохідний, гірсько-
лижний, велосипедний, автомобільний, альпінізм 
та ін.

−	 Пізнавальний, включає знайомство з природними, 
культурно-історичними, господарськими пам’ят-
ками. сюди ж слід віднести етнічний і культурно-
розважальний туризм.

−	 спеціалізований, що включає діловий, конгресний, 
релігійний фестивальний та ін.

−	 екотуризм - особливий вид туризму, зосереджений 
на використанні як природних, так і культурних 
ресурсів, який планується і розвивається таким 
чином, щоб уникнути їх втрати чи деформації.

−	 Шоп-тури, а іншими словами, «човникова торгів-
ля» - вид туризму, який до 1996 р. в росії становив 
60% виїзного туристичного потоку.

−	 Науковий туризм - вид туризму, пов’язаний 
з проведенням міжнародних наукових з’їздів, 
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конференцій, симпозіумів, семінарів, що поєд-
нується нерідко з іншими видами туризму. Якщо 
раніше ці наукові форуми проходили частіше у 
великих наукових центрах, великих містах, то нині 
організатори прагнуть проводити їх ближче до 
природи - на суші або воді.

−	 Фестивальний туризм - широка гама туристичних 
турів, які організовуються для відвідування на-
ціональних і міжнародних ярмарків і виставок, 
спортивних змагань, серед яких особливе місце 
займають всесвітні олімпіади.

−	 релігійний туризм - паломництво до «святих 
місць». характерний для представників великих 
світових релігій і представлений як в організованій 
формі (за участю церкви), так і в стихійних формах 
(паломництво до Мекки, єрусалиму та інших 
релігійних центрів).

−	 Ностальгічний туризм - туристичні поїздки до 
місць народження, колишнього проживання, 
проживання предків. став досить поширений 
у зв’язку з перекроюванням політичної карти, 
зокрема європи.

−	 сільський туризм - рекреаційні подорожі в сільську 
місцевість як реакція на «екологічний тиск» в 
містах. цей вид туризму все більше поширюється 
в розвинених країнах [1]. 
у результаті досліджень, проведених всесвітньою 

туристичною організацією, міжнародні експерти з туриз-
му дійшли висновку, що туризм менше ніж інші галузі 
економіки відчуває на собі вплив економічної кризи, яка 
може протягом певного відрізка часу лише частково за-
гальмувати його розвиток [2].
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туризм в угорщині - одна з основних прибуткових 
статей економіки країни, він отримав кілька перспектив-
них напрямів для свого розвитку:
−	 діловий туризм, конференції і все, що пов’язано зі 

світом ділових і корпоративних поїздок;
−	 відпочинок на термальних водах дає можливість 

не тільки бадьоро відпочити, а й підлікуватися. 
На відміну від чехії, туризм в угорщині відразу 

позиціонував туристичну інфраструктуру, в якій немає 
санаторіїв, але є лікарні на курортах угорщини та 
водолікарні, які туристи відвідують, проживаючи поруч.

розвиткові туризму в угорщині сприяють відмінні 
умови, а саме:
−	 вдале розташування в центрі європи;
−	 розвинене транспортне сполучення з усіма 

країнами без винятку;
−	 низька вартість авіаквитків;
−	 відмінна готельна база за найдемократичнішими 

цінами;
−	 наявність конференц-можливостей не тільки в 

конгрес-центрах на кілька тисяч чоловік, але на-
віть в готелях;

−	 на всі послуги відмінне співвідношення «ціна-
якість»;

−	 широкий вибір додаткових туристичних програм: 
термальні джерела, екскурсії, винні тури;

−	 велика кількість фестивалів, особливо в літню пору 
року і восени [6].
вода термальних джерел (а їх в угорщині сотні) за 

своїми відновлюючими властивостями здатна замінити 
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морську. і тому так званий «термальний» туризм обганяє 
тут «культурний». Будапешт - єдина в світі столиця, де 
термальні лікарні знаходяться прямо в місті. цілющі 
лазні - купальні на термальних водах, відомі ще римля-
нам, розташувалися на горі геллерт. а відомий Балатон 
- найбільше в центральній європі озеро. воно вважається 
європейським центром дитячого (а значить і сімейного), 
а також молодіжного відпочинку. Балатон - величезна 
мінеральна водойма з глинистою, непрозорою, але цілю-
щою водою. 

туризм за останнi 50 рокiв перетворився на над-
потужну галузь свiтової економiки. це викликало потребу 
в максимальнiй унiфiкацiї нацiональних законодавств 
у цiй сферi, а також усунення перешкод (спрощення 
вiзового режиму та митних процедур, удосконалення 
режиму перетину кордонiв тощо) на шляху мiжнародного 
туризму. для україни, чиї туристичнi ресурси 
використовуються лише незначною мiрою, це є вельми 
актуальним. Мiжнародним товариством виробленi 
принципи та норми, на яких має базуватися законодавство 
про туризм. цi правила фiксуються в багатостороннiх 
чи двостороннiх договорах держав, а також у рiшеннях 
мiжнародних органiзацiй, в першу чергу – всесвiтньої 
туристичної органiзацiї (вто), до складу якої входить 138 
країн. україна з 1999 року є членом її виконавчої ради. 
рекомендацiї, сформульованi вто, втiлюються в життя 
через прийняття вiдповiдних мiжнародних декларацiй 
та угод. Найбiльш важливими мiжнародно-правовими 
документами в галузi туризму є Загальна резолюцiя 
конференцiї ооН по мiжнародному туризму i подоро-
жам (1963), Манiльська декларацiя по свiтовому туризму 
(1980), хартiя туризму (1985), гаазька декларацiя по ту-
ризму (1989). в них сформульованi принципи, якi мають 
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бути покладенi як в основу вiдповiдних нацiональних за-
конодавств, так i для укладання мiждержавних угод. На 
основi вищенаведених документiв Мiжпарламентська 
конференцiя по туризму пiдготувала ряд рекомендацiй 
для розвитку цієї галузі, котрi можуть слугувати певним 
дороговказом для формування українського законодав-
ства у цiй сферi [9]: 

туризм має плануватися на комплекснiй основi, 
до уваги мають братися всi аспекти законодавства, 
котрi формально стосуються iнших галузей (транспорт, 
зв’язок, медичне обслуговування). Загальним вектором 
законодавчих змiн має бути спрощення системи 
регулювання як внутрiшнього, так i мiжнародного 
туризму. 

три цiлi мають бути покладенi в основу туристичного 
законодавства: захист туристiв, захист окремої країни на 
випадок виникнення проблем, пов’язаних iз туризмом 
(екологiчних та iнших), розвиток туризму. 

країна, що лише розпочинає дiяльнiсть в галузi ту-
ризму, повинна координувати її на мiжнародному рiвнi, 
з метою використання мiжнародного досвiду i уникнення 
помилок, що допускалися iншими країнами. 

Повинні бути лiквiдованi як перешкоди, що 
стосуються туристiв загалом, так i тi, що заважають 
розвитку туристичної iндустрiї. 

З метою недопущення будь-яких проявiв дискри-
мiнацiї держава має сприяти виробленню туристичної 
свiдомостi (тобто – гостинностi) у працiвникiв митних, 
прикордонних та iммiграцiйних органiв, персоналу 
туристичних фiрм та громадськостi стосовно мандрiвникiв 
та туристiв. 

Необхiдною умовою для розвитку туризму є 
забезпечення безпеки для туристiв. Законодавство в галузi 
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забезпечення безпеки та захисту туристiв повинно бути 
чiтко взаємопов’язане з iншими законодавчими заходами, 
спрямованими на викорiнення насильства та злочинностi. 
також має бути передбачене спiвробiтництво щодо цього 
питання на мiждержавному та регiональному рiвнях. 

Повиннi бути здiйсненi усi заходи для забезпечення 
базового страхування туристiв на випадок основних 
ризикiв, з якими вони стикаються (хвороба, крадiжки 
особистого майна, репатрiацiя). 

Законодавством мають передбачатися процедури, 
що сприятимуть: а) швидкiй репатрiацiї в результатi 
замахiв на їхню особу i/чи майно в країни, звiдки вони 
прибули, туристiв, якi постраждали; б) поверненню 
вкраденої i пiзнiше вiднайденої власностi в країну, звiдки 
прибув турист. 

Парламенти повиннi розглядати всi юридичнi 
правила, котрi стосуються туризму на предмет їхнього 
об’єднання (при одночасному усуненнi iснуючих 
прогалин) у спільне законодавство, де були б кодифiкованi 
нацiональна полiтика i прiоритети в галузi туризму. 
При цьому особлива увага має надаватися дотриманню 
в нацiональному законодавствi мiжнародних норм, якi 
стосуються цього питання [7]. 

Правове регулювання підприємницької діяльності 
в нашій країні здійснюється низкою законів (їх нарахову-
ється понад 60), указами Президента та постановами 
кабінету Міністрів україни, рішеннями  місцевих органів 
влади і самоврядування, а також міжнародними догово-
рами й угодами, в яких бере участь україна.

до основних законодавчих актів відносяться: кон-
ституція україни, цивільний і господарський кодекси, 
Закон україни «Про внесення змін до Закону україни 
«Про туризм».



ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
Збірник наукових праць. 2012, випуск 7

- 156 - 

центральним органом індикативного планування та 
регулювання є Міністерство культури і туризму україни, 
Міністерство курортів і туризму арк та державні служби 
туризму на місцях. ці органи забезпечують єдиний підхід 
до планування туристичного бізнесу, сертифікації послуг, 
ліцензування діяльності підприємств і захисту прав 
споживачів туристичних послуг.
умовами здійснення підприємницької діяльності в 
туризмі є:
−	 ліцензування туристичної діяльності. З метою 

створення рівних можливостей суб’єктам тури-
стичної діяльності, забезпечення захисту прав 
і законних інтересів громадян, а також захисту 
довкілля та підвищення рівня туристичного 
обслуговування здійснюється ліцензування тур-
операторської та турагентської діяльності;

−	 державна реєстрація суб’єктів підприємництва за 
місцем перебування підприємця. Зареєстровані 
суб’єкти вносяться до єдиного державного реєстру 
підприємств і організацій україни (єдрПоу). 
Після реєстрації відкриваються рахунки в банках;

−	 сертифікація і стандартизація у сфері туристичної 
діяльності;

−	 встановлення готелям, закладам харчування і 
курортним закладам відповідної категорії;

−	 страхування туристів при здійсненні туристичних 
поїздок;

−	 наймання працівників і соціальні гарантії за вико-
ристання їхньої праці;

−	 майнова відповідальність суб’єктів підприємни-
цтва за використання туристичних ресурсів;
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−	 право припинення підприємницької діяльності. 
держава підтримує туристичне підприємництво 

такими способами і засобами:
−	 надання відповідно до законодавства україни 

земельних ділянок і окремих об’єктів туристичних 
дестинацій (природно-рекреаційних і туристично-
екскурсійних ресурсів країни);

−	 сприяння матеріально-технічному забезпеченню 
та інформаційному обслуговуванню туристичного 
бізнесу;

−	 підготовка і підвищення кваліфікації кадрів для 
туристичної діяльності;

−	 стимулювання інноваційних проектів, забезпе-
чення конкуренції і недопущення монополізму в 
туризмі [8].  
державне регулювання туризму охоплює систему 

важелів прямого та непрямого впливу. утручання 
держави в підприємницьку діяльність туристичних 
структур, крім передбачених законом, заборонено.

розглянемо наявне українське законодавство у 
сферi туризму. Закон «Про туризм» введений в дiю 
постановою верховної ради україни вiд 15 вересня 
1995 року. у ньому вперше були законодавчо визначенi 
поняття «туризм», «турист», «туристична дiяльнiсть» 
та iншi. вказано, що законодавство україни про туризм 
складається, окрiм цього закону, з конституцiї україни, 
iнших актiв законодавства україни, що видаються 
вiдповiдно до них, мiжнародних договорiв i угод, 
в яких бере участь україна. центральним органом 
державної виконавчої влади в галузi туризму визначено 
державний комiтет україни по туризму, рiшення 
якого, виданi в межах його повноважень, обов’язковi 
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для виконання усiма представниками виконавчої влади 
та суб’єктами господарювання незалежно вiд форми 
власностi. врегулювавши цi та деякi iншi питання, закон, 
безумовно, зiграв позитивну роль у розвитку українського 
туристичного законодавства. однак з самого початку в 
ньому було кiлька суттєвих недоробок. 

По-перше, в ньому не розкритi положення 137 
та 138 статей конституцiї, на пiдставi яких можна 
стверджувати, що правове регулювання туристичної 
дiяльностi вiдноситься до спiльного вiдання україни та 
автономної республiки крим. це є тим бiльш важливим, 
що саме на крим припадає найбiльша частина iноземних 
туристiв (особливо – з росiйської Федерацiї) i можливе 
неузгодження полiтики в туристичнiй сферi матиме 
серйознi наслiдки. 

По-друге, в законi вiдсутнi конкретнi посилання на 
цивiльне та iнше законодавство, якi мали б на метi чiтко 
обумовити права та обов’язки туристiв, туристичних 
фiрм, процедуру i характер можливих вiдшкодувань як 
українським громадянам, так i iноземцям. розпливчас-
тими є формулювання про порядок складання 
договорiв (контрактiв) мiж суб’єктами туристичної 
дiяльностi. у цьому питаннi важливим прикладом 
має стати європейська практика. європейський союз 
прийняв спецiальну директиву (№90/314 вiд 13 травня  
1995 року) про типовий контракт, що пiдлягає пiдпи-
санню турагентством з клiєнтами. Згiдно з цим актом, всi 
контракти мають мiстити чiткi посилання на нацiональнi 
та мiжнароднi правовi документи, на пiдставi яких вони 
написанi. Iгнорування того, що європа, по сутi, вже є 
єдиним туристичним простором, де дiють однаковi 
правила, може серйозно ускладнити розвиток як в’їзного, 
так i виїзного туризму. 
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По-третє, Закон «Про туризм» визначає, що правове 
становище iноземних туристiв на територiї україни 
регулюється, насамперед, Законом україни «Про 
правовий статус iноземцiв». однак цей закон мiстить лише 
найбiльш загальнi положення, що вимагають деталiзацiї 
хоча б тому, що переважна бiльшiсть туристiв походить з 
країн сНд, тобто з країн, з якими (окрiм туркменистану) 
в україни безвiзовий режим i потрапляють вони в країну 
через напiвпрозорi схiднi кордони. скасування вимоги 
реєстрацiї iноземцiв протягом трьох днiв (указ Президен-
та «Про додатковi заходи щодо реалiзацiї права людини 
на свободу пересування i вiльний вибiр мiсця проживан-
ня» вiд 15 червня 2001 року) – лише перший логiчний 
крок у наближеннi до європейських стандартiв. 

По-четверте. З поля зору законодавцiв випали 
специфiчнi українськi реалiї, а саме – будь-який вид 
дiяльностi має тiньову складову. в туристичнiй сферi це, 
насамперед, прикриття туристичними вiзами нелегальної 
мiграцiї, бiзнесу  i навiть нелегальної торгiвлi людьми. 
Нi в законi, нi в iнструкцiях держкомiтету з туризму 
не передбачено суттєвої вiдповiдальностi i дiйового 
контролю за дiяльнiстю туристичних фiрм, що дозволяє 
деяким з них брати участь в органiзацiї нелегальної 
мiграцiї. 

таким чином, Закон «Про туризм» потребує суттєвих 
доповнень, якi б заповнили вищеназванi прогалини.

Iншою складовою туристичного законодавства 
україни є, як вже вказувалося, мiжнароднi договори та 
угоди, в яких бере участь україна. це, насамперед, договiр 
про спiвробiтництво в галузi туризму, пiдписаний в 
рамках сНд 23 грудня 1993 року, а також двостороннi 
угоди з Iндiєю (27.03.1992), грузiєю (13.04.1993), вели-
ким герцогством люксембург (12.02.1994), туреччиною 
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(30.05.1994), тунiсом (07.04.1995), росiйською Федерацiєю 
(16.07.1999), вiрменiєю (11.12.1999).  

договiр, пiдписаний країнами сНд, загалом 
базується на принципах Манiльської декларацiї 
по свiтовому туризму i спрямований на розвиток 
рiвноправного та взаємовигiдного спiвробiтництва в 
галузi туризму. важливим моментом як цього договору, 
так i бiльшостi двостороннiх угод є зобов’язання сторiн, 
що домовляються, сприяти спрощенню вiзових та митних 
процедур, а також обiцянка своєчасного iнформування 
про всi новоприйнятi нацiональнi нормативно-правовi 
акти, якi стосуються туризму. двостороннi угоди також, 
як правило, передбачають, що сторони зобов’язуються 
створювати режим найбiльшого сприяння представникам 
туристичних фiрм, якi органiзують поїздки громадян [7]. 

Мiжнароднi угоди, що в них бере участь україна, 
суттєво доповнюють її внутрiшнє законодавство, однак 
викликає певний подив перелiк країн, з якими наша 
держава має вiдповiднi домовленостi. адже лише 
росiйську Федерацiю та туреччину можна назвати серед 
країн, з якими дiйсно iснує значний туристичний обмiн. 
вiдсутнi домовленостi з Польщею та Болгарiєю, чехiєю 
та кiпром. та найбiльшою прогалиною є вiдсутнiсть до-
мовленостей з європейським союзом, в якому фактично 
завершено створення єдиної системи туристичного зако-
нодавства. існує обопiльна зацiкавленiсть у таких угодах, 
щоправда з рiзних причин. для євросоюзу важливо 
чiтко врегулювати це питання для того, щоб запобiгти 
використання туристичних структур для, насамперед, 
нелегальної трудової мiграцiї (наприклад, iспанськi 
туристичнi вiзи, якi було легше отримати, анiж вiзи в 
деяких iнших амбасадах, слугували каналом поповнення 
i ротацiї кадрiв нелегальних робiтникiв). для україни 
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важливо привабити туристiв iз економiчно розвинутих 
країн.

висновки. використовуючи успішний досвід 
угорщини щодо державного регулювання туристичної 
галузі, враховуючи особливості та соціально-історичний 
досвід українського суспільства, розробка та втілення в 
життя більш ефективних важелів державного регулюван-
ня туристичної галузі допоможе україні підняти рівень 
розвитку туризму до світових стандартів.

З огляду на окреслені сучасні проблеми розвитку 
туристичної галузі в україні та враховуючи досвід 
провідних туристичних країн світу, зокрема в галузі 
державного нормативно-правового регулювання 
туристичної індустрії, пропонується: 
−	 розробити новий указ «Про основні напрями роз-

витку туризму», де буде визначена стратегічна 
програма; 

−	 змінити податкову політику, яка дала б змогу під-
приємствам туристичної індустрії розвиватися на-
лежним чином, тобто стимулювати інвесторів;

−	 ввести зону спеціального державного захисту для 
іноземних інвесторів; 

−	 організувати кредитну програму підтримки про-
ектів розвитку туристичної інфраструктури; 

−	 забезпечити достатній рівень розвитку мережі та 
об’єктів туризму, кваліфікації робітників та рівень 
обслуговування; 

−	 поліпшити стан українських транспортних шляхів.
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тия туристической отрасли Венгрии: опыт и перспек-
тивы для Украины.

Статья характеризует состояние и особенности ту-
ристической привлекательности Венгрии. Проанализирова-
ны позитивы и негативы законодательной базы и организа-
ции правового регулирования туристической деятельности в 
Украине с учетом  опыта Венгрии.
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