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ПРАВОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИЗМУ  
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИчНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена дослідженню питань, які виникають при регулюванні туристичної діяльності та визна-
ченні найбільш відповідної класифікації видів туризму, яка впливає на умови нормативного регулювання надан-
ня туристичних послуг. 
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Виклад основного матеріалу. По-перше, по-
ширеним є сприйняття туризму як соціальної ді-
яльності особи – подорожуючого. Згідно з п. 1.1 
розд. А гл. 1 «Вспомогательный счет туризма: реко-
мендуемая методологическая основа» [1] туризм – це 
подорожі та перебування у місцях, що знаходяться 
поза межами звичайного середовища подорожуючо-
го, на строк не більше 12 місяців, з будь-якою метою, 
крім зайняття оплачуваною там діяльністю. В цьому 
разі ознаками туризму виступають місця поза ме-
жами звичайного середовища з метою, яка не перед-
бачає зайняття оплачуваною діяльністю. Можна ска-
зати, що в чинному Законі України «Про туризм» 
відповідно до ст. 1, що сприймається за основу, на-
ведені положення та туризм визначається як тимча-
совий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих, 
пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях 
без здійснення оплачуваної діяльності в місці, куди 
особа від’їжджає. Разом з тим у Гаазькій декларації 
Міжпарламентської конференції з туризму (Гаага, 
1989 р.) відповідно до мети її діяльності акценту-
ється на особисте, соціальне та міждержавне зна-
чення туризму та розуміння туризму як виду діяль-
ності. Рисою туризму як явища є всілякі вільні пере-
міщення людей від місця їх постійного проживання 
та роботи. 

По-друге, відповідно до ст. 1 Гаазької декларації 
Міжпарламентської конференції з туризму туризм 
є сферою послуг та діяльністю, що має найважли-
віше значення для життя людей і сучасних сус-
пільств, що перетворилася на важливу форму ви-
користання вільного часу окремих осіб і є основним 
засобом міжособистісних зв’язків і політичних, 
економічних і культурних контактів, що стали необ-
хідними в результаті інтернаціоналізації всіх секто-

Постановка проблеми. У сучасних умовах роз-
витку туризму в ЄС постають такі пріоритети, як 
збільшення туристського попиту як у ЄС, так і за його 
межами, удосконалення спектра туристичних про-
дуктів та послуг, удосконалення якості туристичних 
послуг, їх екологічності, доступності, використання 
інформаційно-комунікативних технологій, зміцнення 
соціально-економічної бази знань та інші завдання. 
Україна не може стояти осторонь на шляху реалізації 
поставлених цілей щодо адаптації до законодавства 
ЄС, тому важливим є насамперед визначення катего-
рійного інструментарії в туризмі, а саме при наяв-
ності в більшості несистемного регулювання право-
вих інститутів необхідно визначити основні напрями 
для класифікації туризму та відповідного видового 
регулювання туристичної діяльності.

Стан дослідження. Проблеми й особливості кла-
сифікації туризму відображені в правових та еконо-
мічних наукових дослідженнях таких вітчизняних 
і зарубіжних учених, як: Я. В. Вольвач, О. П. Аниси-
мов, С. В. Злобін, А. Я. Риженков, Я. А. Дубенюк, 
О. Ю. Гуслякова та ін. Актуальною та такою, що 
потребує додаткового наукового дослідження в су-
часних умовах, є необхідність визначення класифі-
кації відносин, які виникають при наданні туристич-
них послуг, правового обґрунтування реалізації по-
слуг як туристичних продуктів та встановлення 
перспективного вплив засобів державного регулю-
вання таких категорій у туризмі.

Мета дослідження. Для чіткого визначення по-
рядку регулювання туристичної діяльності, туризму 
необхідно на підставі поширених характеристик 
туризму сформулювати його кваліфікаційні ознаки 
та напрями для виділення основних видів туризму 
і туристичної діяльності. 
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рів життя націй [2]. Тобто основний акцент ставить-
ся на переміщення людей від місця їх постійного 
проживання та роботи, і в основу поділу економіч-
них відносин також покладається певна послуга або 
діяльність, пов’язана з туризмом та побудовою со-
ціальних відносин.

По-третє, якщо звернутися до міжнародних ста-
тистичних документів з туризму, які найбільше впли-
вають на групування певної соціальної діяльності 
і мають певний відбиток у правових документах, то 
відповідно до п. 1.9 «Международных рекомендаций 
по статистике туризма, 2008 год» (далі – IRTS 
2008) [3] основний наголос зроблено на види діяль-
ності, що здійснюються відвідувачами, і на їх вимі-
рюванні за допомогою як грошових, так і негрошо-
вих показників. У зв’язку з цим акцент робиться на 
економічних аспектах, і з цієї точки зору туризм 
визначається як діяльність осіб, що класифікуються 
як відвідувачі, які подорожують на певних умовах, 
а саме в цілях проведення відпустки, дозвілля і від-
починку, в ділових цілях, для лікування, навчання або 
в інших цілях.

У працях науковців, нормативних актах, їх про-
ектах поширеною є класифікація туризму на підста-
ві мети туристської подорожі. Разом з тим у пунктах 
3.12, 3.18 IRTS 2008 відмічено, що інформація про 
таку мету корисна для визначення поведінкових мо-
делей туристських витрат, для планування, марке-
тингу та збуту, а розбивка між діловими та особис-
тими, лікувальними та освітніми допомагає для уза-
гальнення статистичної інформації. Цим може бути 
обґрунтований і зміст вживаного в праві маркетин-
гового за походженням терміна «туристичний про-
дукт». Як пояснено в пунктах 3.22, 3.23 IRTS 2008, 
з поняттям «продукту» з економічної статистики не 
пов’язане поняття «туристського продукту», оскіль-
ки в останньому крім певної основної діяльності 
комбінуються характеристики місць, що відвідують-
ся, види транспорту, види розміщення, конкретні 
види діяльності в місцях призначення, наприклад, 
екскурсії в заповідники, мешкання на фермах, від-
відування конкретного міста, заняття конкретним 
видом спорту, пляжний туризм, що використовуєть-
ся професійними учасниками туристичного бізнесу 
задля реклами та просування на ринок певних паке-
тів або напрямів послуг, тому і, наприклад, гастро-
номічний, міський, оздоровчий, зимовий туризм, 
екотуризм, агротуризм є класифікацією як інструмент 
маркетингу. 

По-четверте, існує і галузевий поділ видів турис-
тичної діяльності, більш звичний для господарсько-
правового галузевого поділу економіки. У гл. 5 
«Классификация продуктов и производительной де-

ятельности в сфере туризма» IRTS 2008 основний 
акцент зроблено на товари і послуги, придбані без-
посередньо відвідувачами в рамках індивідуальних 
споживчих витрат домогосподарств і на основні види 
продуктивної діяльності з обслуговування відвідува-
чів у прямому контакті з ними. Як наслідок, відпо-
відно до пп. 5.2, 6.2 IRTS 2008 група всіх закладів, 
які мають один і той самий основний вид діяльнос-
ті, який полягає у прямому обслуговуванні відвід-
увачів і є одним із характерних для туризму видів 
діяльності, складає галузь туризму, та гл. 6 IRTS 
2008 відносить до галузей туризму: розміщення 
відвідувачів, діяльність у сфері громадського хар-
чування, пасажирські перевезення, діяльність бюро 
подорожей та інших служб бронювання. Більш де-
талізовано наведені види діяльності відображено 
в «Международной стандартной отраслевой клас-
сификации всех видов экономической деятельности, 
четвертый пересмотренный вариант» (МСОК 
Rev.4) [4].

Наведена кваліфікація галузі цілком відповідає 
вимогам ч. 1 ст. 260 Господарського кодексу України, 
норма якої визначає галузь як сукупність усіх ви-
робничих одиниць, які здійснюють переважно одна-
кові або подібні види виробничої діяльності. 

Розглянуті ознаки та галузевий зміст туризму 
в сучасних умовах потребують коригування у зв’язку 
з актуальністю класифікації видів туризму та її впли-
ву на механізм правового регулювання туризму.

Так, у ст. 1 проекту Закону України «Про ту-
ризм» від 24.02.2014 р. № 4224, який деякий час 
був зареєстрований у Верховній Раді України, по-
няття туризму визначається як складова частина со-
ціально-економічної галузі держави, до якої входить 
вільне пересування (подорожі, поїздки, тимчасові 
виїзди) громадян та/або їх перебування поза межами 
місця проживання з метою відпочинку, санаторно-
курортного лікування, пізнавальною, релігійною 
(крім релігійного обрядового паломництва), спор-
тивною, професійно-діловою та іншою метою, що 
відповідає суспільній моралі та добропорядності, 
без зайняття в місці перебування оплачуваною діяль-
ністю [5]. Позитивним у такому визначенні є те, що 
фактично таке визначення акумулює зміст туризму 
як соціального явища, як процесу реалізації права 
громадян на пересування, додає елемент для розу-
міння туризму як господарської діяльності та таких 
сфер суспільних відносин, у яких туризм перестає 
бути основною складовою (наприклад, санаторно-
курортне лікування). Як протилежний приклад, суто 
формально-технічне визначення, яке не містить істот-
них характеристик відповідного соціального явища, 
міститься в ст. 1 Федерального закону «Про основи 
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туристичної діяльності в Російській Федерації» вка-
зано, що туризм – тимчасові виїзди (подорожі) грома-
дян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб 
без громадянства (далі – особи) з постійного місця 
проживання у лікувально-оздоровчих, рекреаційних, 
пізнавальних, фізкультурно-спортивних, професій-
но-ділових, релігійних та інших цілях без зайняття 
діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку від 
джерел у країні (місці) тимчасового перебування [6]. 
Слід зазначити, що аналогічне поняття дається у ст. 1 
Закону Республіки Крим «Про туристську діяльність 
у Республіці Крим» [7]. 

Такі приклади свідчать про неузгодженість у за-
конах понять подорожей та переміщень з одночасним 
урахуванням місця роботи та введення в поняття 
комерційної діяльності, що більш підходить для ква-
ліфікації виду господарської діяльності та одночасно 
підтверджує беззмістовність формального підходу 
до поняття туризму.

У юридичній та економічній науковій літературі 
також не існує єдиної думки з визначення сутнос-
ті поняття «туризм». М. І. Кабушкін надає одразу 
декілька понять туризму: 1) туризм – сукупність 
відносин, зв’язків та явищ, що супроводжують по-
їздку та перебування людей у місцях, які не є міс-
цями їх постійного або тривалого проживання та не 
пов’язаних з їх трудовою діяльністю; 2) туризм – га-
лузь економіки, яка містить діяльність туристичних 
організаторів та посередників, якими потрібно керу-
вати [8, с. 8]. Є. Л. Писаревський розглядає туризм як 
вільні переміщення людей від їх місця проживання 
та роботи (тимчасові виїзди – подорожі громадян 
Російської Федерації, іноземних громадян та осіб 
без громадянства (далі – громадяни) з постійного 
місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, про-
фесійно-ділових, спортивних, релігійних та інших 
цілях без зайняття оплачуваною діяльністю в країні 
(місці) тимчасового перебування), а також і сферу 
послуг, створену для задоволення потреб, які ви-
никають у результаті їх переміщень [9, с. 39, 40]. 
Н. О. Ган під туризмом розуміє тимчасове пере-
міщення людей з постійного місця проживання, не 
пов’язане з їх способом життя та переселенням на 
нове місце проживання, з різними цілями (відпочин-
ку, занять спортом, пізнання навколишнього світу 
тощо), що не мають відношення до підприємниць-
кої та іншої діяльності, спрямованої на отримання 
прибутку від джерела у країні (місці) тимчасового 
перебування [10, с. 13]. На наш погляд, складові 
елементи поняття туризму схожі й у визначенні 
В. О. Квартального, на думку якого під туризмом 
слід розуміти тимчасове переміщення людей з місця 
свого постійного проживання до іншої країни або 

місцевості в межах своєї країни у вільний час з ме-
тою отримання задоволення та відпочинку, оздоров-
чих, гостьових, пізнавальних або у професіональних 
цілях, але без зайняття оплачуваною роботою у від-
відуваному місці [11, с. 24]. Такі визначення туризму 
фактично повторюють легальні ознаки, закріплені 
в Федеральному законі «Про основи туристичної 
діяльності в Російській Федерації», і тому зазначені 
недоліки наукових понять «туризму» зводять нані-
вець визначення певних ключових категорій, які ма-
ють покладатися в формування основної структури 
норм відповідного законодавчого акта.

На наш погляд, з метою усунення зазначених 
теоретичних недоліків додатковим підґрунтям для 
визначення правового поняття туризму будуть 
виснов ки, одержані після аналізу сучасної класифі-
кації видів туризму, відокремлення суспільних, не-
господарських відносин та їх відмежування від гос-
подарської діяльності у сфері туризму. Такий аналіз 
також дозволить сформувати інструментарій держав-
ного впливу на туристичну діяльність.

У науковій літературі існують різні погляди та 
підходи до класифікації туризму. Так, О. П. Дурович 
з практичної точки зору найбільш важливою струк-
турою для класифікації туризму вважає його поділ 
на категорії, типи, види та форми [12, с. 31–40] і ви-
діляє такі типи туризму: внутрішній, виїзний. Указа-
ні типи туризму утворюють такі категорії туризму: 
туризм у межах країни, що включає внутрішній та 
в’їздний туризм; міжнародний туризм, що складаєть-
ся із в’їзного та виїзного туризму; національний ту-
ризм – сукупність діяльності у сфері внутрішнього 
та виїзного туризму. За видами туризму О. П. Дуро-
вич дає таку класифікацію: 1) за метою поїздки; 
2) у залежності від способу організації; 3) за трива-
лістю подорожі; 4) за способом пересування та ви-
користаним транспортним засобом; 5) за інтенсив-
ністю туристських потоків; 6) у залежності від ві-
кової категорії туристів відповідно до рекомендації 
СОТ; 7) за джерелами фінансування. В. Ф. Кифяк 
класифікує види туризму таким чином: 1) за метою: 
екскурсійний, рекреаційний, діловий, етнічний, спор-
тивний, релігійний, пригодницький, соціальний, еко-
логічний, сільський (зелений) туризм, розважальний, 
навчальний, військовий, екстремальний, агротуризм 
та ін.; 2) за часовими характеристиками: сезонність, 
прив’язка до конкретних подій, час, виділений клі-
єнтом на подорож; 3) за територіальними ознаками: 
приміський, внутрішньо-регіональний, внутрішньо-
державний, внутрішній, міжнародний; 4) за індиві-
дуальними запитами. В основі поділу туризму за 
такою ознакою, як індивідуальний запит, лежить 
бажання туриста вплинути на: маршрут подорожі, 
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час подорожі, формування розважальної програми; 
перелік додаткових послуг; 5) за фінансовими мож-
ливостями: груповий за відпрацьованими маршрута-
ми, індивідуальний за відпрацьованими маршрутами, 
груповий за індивідуальними маршрутами, індиві-
дуальний за індивідуальними маршрутами [13, с. 78–
83]. 

При побудові законодавчого регулювання видів 
туризму не має підстав для такої наведеної розгалу-
женої класифікації, оскільки наявне одночасне засто-
сування для виділення видів на одному рівні різних 
критеріїв, які не дають змоги чітко визначити осо-
бливості кожного окремого виду туризму. Тому поява 
окремих специфічних користувачів чи особ ливих 
туристичних ресурсів не повинна вносити додаткове 
регулювання та виділення окремого самостійного 
виду туризму. Наприклад, метою туризму може бути 
будь-яке задоволення особистих потреб туристів, які 
не потребують додаткової класифікації, але у разі 
появи, наприклад, екстремальної подорожі, на нашу 
думку, необхідно встановити додаткове страхування 
туриста, технічне забезпечення подорожі, інше, і, як 
наслідок, виділяється такий вид туризму. Тому най-
більш пристосованою для правового регулювання 
економіки та господарської діяльності, на наш по-
гляд, залишається класифікація за міжнародними 
статистичними нормами, що частково буде відпові-
дати в тому числі категоріям зовнішньоекономічної 
діяльності, в тому числі експорту та імпорту товарів 
та послуг. Так, у статтях 2.39, 2.40 IRTS 2008 р. за-
значено, що стосовно країни, що розглядається, реко-
мендовано розрізняти такі три основних види туриз-
му: a) внутрішній туризм, який включає діяльність 
у межах країни, що розглядається, постійно прожи-
ваючого у ній відвідувача в ме жах або внутрішньої 
туристської поїздки, або виїзної туристської поїздки; 
б) в’їзний туризм, який включає діяльність у країни, 
що розглядається, відвідувача, що не мешкає в ме-
жах даної країни під час в’їзної туристської поїздки; 
в) виїзний туризм, який включає діяльність відвідува-
ча, що постійно мешкає у країні, що розглядається, 
за межами даної країни в межах або виїзної турист-
ської поїздки, або внутрішньої туристської поїздки. 
Три перелічених види туризму можуть комбінувати-
ся різним чином, складаючи інші види туризму, і в 
цьому випадку слід використовувати такі поняття: 
a) туризм у межах країни, який включає внутрішній 
та в’їзний туризм, тобто діяльність проживаючих 
і не проживаючих у країні, що розглядається, відві-
дувачів, у межах даної країни в межах внутрішніх або 
міжнародних туристських поїздок; б) національний 
туризм, який включає внут рішній чи виїзний туризм, 
тобто діяльність відві дувачів, постійно проживаючих 

у країні, що розглядається, в межах та за межами 
даної країни в межах або внутрішніх, або виїзних 
туристських поїздок; в) міжнародний туризм, який 
включає в’їзний та виїзний туризм, тобто діяльність 
відвідувачів, постійно проживаючих у країні, що 
розглядається, за її межами в межах внутрішніх  
чи виїзних туристських поїздок, і діяльність відві-
дувачів, які не мешкають в країні, що розглядається, 
в межах даної країни під час виїзних туристських 
поїздок. Відповідно експортно-імпортні відносини 
враховуються відносно туризму і туристичної ді-
яльності в Класифікації видів економічної діяльності 
ДК 009:2010, а особливості туристичних послуг – 
у Державному класифікаторі продукції та послуг 
ДК 016:2010, затверджених наказом Держспожив-
стандарту України від 11.10.2010 р. № 457 [14], про 
що додатково пояснюється відносно подорожей при 
експорті-імпорті послуг у Роз’ясненнях Державної 
служби статистики «Роз’яснення щодо заповнення 
форми державного статистичного спостереження 
№ 9-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про експорт (імпорт) по-
слуг»» від 29.11.2012 р. № 18/1–12/12 [15]. 

Водночас у Законі України «Про туризм» за-
лежно від категорій осіб, які здійснюють туристич-
ні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, 
об’єктів, що використовуються або відвідуються, чи 
інших ознак виокремлюються дві організаційні 
форми туризму і 17 видів туризму. Якщо перегру-
пувати наведену класифікацію в залежності від 
певних критеріїв, то будуть визначені певні групи 
таким чином:

1. За організаційними формами туризм поділя-
ється на міжнародний і внутрішній. У зв’язку з від-
сутністю чіткого поняття «організаційної форми 
туризму», на наш погляд, критерієм для поділу може 
вважатися переміщення через митний кордон, а до-
датковими рисами для міжнародного туризму будуть 
додаткові засоби, спрямовані на забезпечення вико-
нання обов’язків туроператора перед споживачем. 
У такому разі організаційна форма має містити озна-
ки, які відокремлюють будь-який вид міжнародного 
туризму від внутрішнього.

2. За категорією осіб туризм поділяється на ди-
тячий, молодіжний, сімейний, для осіб похилого віку, 
для інвалідів. Виділення таких видів туризму в окре-
му групу може потребувати прийняття заохочуваль-
них державних або регіональних програм. 

3. За соціально-культурними, професійними ці-
лями: культурно-пізнавальний, релігійний, самоді-
яльний, пригодницький та професійно-діловий  
(абз. 2 ч. 1 ст. 1 Закону «Про туризм»). 

4. На підставі використання певних природних, 
виробничих та інших видів ресурсів для туризму: 
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автомобільний, екологічний (зелений), сільський, 
підводний, гірський, мисливський.

5. За метою оздоровлення: спортивний, лікуваль-
но-оздоровчий. 

Наведений перелік свідчіть про відсутність єди-
ної системи класифікації туризму та про невідповід-
ність сучасним умовам здійснення туризму та орга-
нізації туристичної діяльності з деяких підстав. На 
наш погляд, лікувально-оздоровчий та спортивний 
не можуть відноситись до видів туризму у зв’язку 
з тим, що такі види діяльності належать до відмінних 
від туризму видів господарської діяльності. Так, від-
повідно до ст. 1 Закону України «Про фізичну куль-
туру і спорт» спорт – це діяльність суб’єктів сфери 
фізичної культури і спорту, спрямована на виявлення 
та уніфіковане порівняння досягнень людей у фізич-
ній, інтелектуальній та іншій підготовленостях шля-
хом проведення спортивних змагань та відповідної 
підготовки до них. Згідно із Загальним положенням 
про санаторно-курортний заклад, затвердженим 
Постановою Кабінету Міністрів України № 805 від 
11 липня 2001 р., санаторно-курортний заклад – це 
заклад охорони здоров’я, що забезпечує надання 
громадянам послуг лікувального, профілактичного 
та реабілітаційного характеру з використанням при-
родних лікувальних ресурсів курортів (лікувальних 
грязей та озокериту, мінеральних та термальних вод, 
ропи лиманів та озер, природних комплексів із спри-
ятливими для лікування умовами тощо) та із засто-
суванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, 
лікувальної фізкультури та інших методів санатор-
но-курортного лікування. Такі види діяльності ре-
гулюються і повинні регулюватись не Законом «Про 
туризм», а спеціальним законодавством – Основи 
законодавства України про охорону здоров’я 
№ 2801-XII від 19 листопада 1992 р., Закон України 
«Про курорти» № 2026-III від 5 жовтня 2000 р., За-
кон України «Про фізичну культуру і спорт» 
№ 3808-XII від 24 грудня 1993 р. та іншими норма-
тивними актами. 

Вважаємо, що існуюче регулювання організацій-
них форм та видів туризму не дають можливостей 
для ефективного та раціонального визначення зако-
нодавчого комплексу засобів впливу для цілісного 
регулювання певних видів та підвидів туристичної 
діяльності, а ті види та окремі засоби господарсько-
правового регулювання, які, так би мовити, є істот-
ними в побудові відносин у сфері туризму, чітко не 
пов’язуються з видами господарської діяльності. Тим 
більш, сучасна практика формування господарсько-
го законодавства іде шляхом законодавчого визна-
чення та регламентування саме видів господарської 
та підприємницької діяльності. Підтвердженням 

цього є і п. 11 Методологічних основи та пояснення 
до позицій національного класифікатора ДК 
009:2010 «Класифікація видів економічної діяльнос-
ті», затверджених наказом Держкомстату України 
від 23.12.2011 р. № 396 [16], відповідно до якого 
економічна діяльність як вид має місце, коли для 
виробництва конкретних товарів і послуг відбува-
ється поєднання ресурсів, таких як матеріальні за-
соби (обладнання), робоча сила, технології вироб-
ництва або проміжні продукти, і, таким чином, для 
економічної діяльності характерним є залучення 
ресурсів, виробничий процес і випуск продукції 
(товарів або послуг).

Разом із класифікацією, викладеною в ст. 4 За-
кону «Про туризм», фактично відрізняється класифі-
кація та пов’язане з нею регулювання туристичної 
діяльності в інших статтях того самого Закону, в яких 
визначення видів іноді не враховує попередню кла-
сифікацію туризму: за суб’єктами, за ресурсами та 
ін. Так у ст. 5 вказаного Закону за суб’єктами, що 
надають туристичні послуги, виділяється діяльність 
туристичних операторів, туристичних агентів, інших 
суб’єктів підприємницької діяльності, що надають 
туристичні послуги (перевезення, тимчасового роз-
міщення, харчування, екскурсійного, курортного, 
спортивного, розважального та іншого обслуговуван-
ня). Але наведені складові туристичних послуг або 
окремі самостійні туристичні послуги законодав-
ством про туризм не класифіковані як супутні, до-
даткові, основні або характерні туристичні послуги. 
Одночасно деякі із зазначених напрямів діяльності 
можуть бути віднесені до самостійного виду туризму, 
а деякі – до довгострокової або поточної економічної 
політики. Так, наприклад, до програмних завдань 
сучасного наднаціонального регулювання туризму 
в ЄС належить підтримка стійкого туризму, в тому 
числі транснаціональних туристичних продуктів, 
доступного туризму, туризму для людей похилого 
віку, туризму в низький сезон з метою розвитку 
туристичної галузі як провідний напрям, макси-
мально підвищуючи внесок галузі у зростання і зай-
нятість, і розвиток співробітництва між країнами 
ЄС [17], але така підтримка не веде до появи нових 
видів туризму.

Висновки. Як критерії класифікації видів туриз-
му та туристичної діяльності необхідно враховувати 
такі істотні напрями та положення регулювання.

Туризм – галузь економіки, яка будується на со-
ціально-економічних відносинах з участю, по-перше, 
подорожуючих, що тимчасово виїжджають із місця 
їх постійного проживання, тимчасовий виїзд особи 
з місця проживання без зайняття в місці перебування 
оплачуваною діяльністю; по-друге, суб’єктів турис-
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тичної діяльності при наданні туристичних послуг 
подорожуючим; по-третє, уповноважених державних 
органів та недержавних організацій, які здійснюють 
регулювання відносин, що виникають при здійснен-
ні туристичної діяльності та туризму. 

Туристична діяльність як вид економічної діяль-
ності та окремі види туристичної діяльності склада-
ється з надання подорожуючим туристичних послуг, 
і поділ на види туристичної діяльності та послуг 
повинен максимально враховувати регулювання ту-
ризму міжнародно-правовими економічно-статистич-
ними актами та нормами з метою уніфікації, стан-
дартизації відповідних послуг, участі України в між-
народному поділі праці у світовій або регіональній 

економіці та наближення правового регулювання до 
права ЄС.

Визначення особливостей туристичних діяльнос-
ті або послуг одного виду на підставі їх предметного 
змісту, особливостей учасників відносин, що вини-
кають при здійсненні туристичної діяльності, не 
повинні призводити до появи окремого виду турис-
тичної діяльності, а можуть враховуватися тільки при 
визначенні особливостей регулювання в залежності 
від певної мети: стимулювання, обмеження, заборо-
на, спрощення та ін. 

Викладене може стати основою для подальшого 
визначення та класифікації засобів господарсько-
правового регулювання туристичної діяльності.
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ПРАВОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИЗМА И РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ТУРИСТИчЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья посвящена исследованию вопросов, возникающих при регулировании туристической деятельности 
и определении наиболее соответствующей классификации видов туризма, которая влияет на условия норматив-
ного регулирования предоставления туристических услуг. 

Ключевые слова: туризм, туристическая услуга, виды туризма, туристическая деятельность.
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LEGAL CLASSIFICATION OF TOURISM AND REGULATIONS  
OF THE TOURISM’S ACTIVITY

Problem setting. In modern conditions of development of tourism in Ukraine on a way of realisation of objects in 
view on adaptation to EU legislation, there are definition problems at presence in the majority of not system regulation 
of legal institutes of the basic directions for classification of tourism and corresponding specific regulation of tourist 
activity.

Analysis of recent researches and publications. Problems and features of classification of tourism are reflected in 
legal and economic scientific researches of such domestic and foreign scientists, Y. V. Volvach, A. P. Anisimov, S. V. Zlobin, 
A. Y. Ryzhenkov, Y. A. Dubenjuk, A. Y. Gusljakova, and others.

Target of research. For accurate definition of an order of regulation of tourist activity, tourism, it is necessary to 
generate on the basis of widespread characteristics of tourism its qualifying signs and directions for allocation of principal 
views of tourism and tourist activity.

Article’s main body. According to IRTS 2008 group of all institutions having the same principal view of activity, 
which consists in direct service of visitors and is one of characteristic for tourism of kinds of activity, makes tourism 
branch, such branches are: placing of visitors, activity in public catering sphere, passenger transportations, activity of 
travelling agency and other services of booking. It is more detailed activity kinds are resulted is reflected in «International 
Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4» (МСОК Rev.4)

The resulted qualification of area completely corresponds to requirements p.1 article 260 of the Economic Code of 
Ukraine which norm defines branch as set of all producing units, which are carrying out mainly identical or similar kinds 
of industrial activity.

Signs are considered and branch the tourism maintenance in modern conditions need updating in connection with an 
urgency of classification of kinds of tourism and its influence on the mechanism of legal regulation of tourism.

Conclusions and prospects for the development. Tourism – branch of economy which is under construction on 
social and economic relations with participation first, travelling, temporarily leaving of a place of their constant residing 
temporary departure of the person from a residence without employment in the location paid activity, secondly, subjects 
of tourist activity by granting of tourist services travelling, thirdly, the authorised state structures and not state organisations 
which carry out regulation of the relations arising at realisation of tourist activity and tourism.

Key words: tourism, tourist service, tourism kinds, tourist activity.
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