
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

засідання круглого столу на тему: “ Сучасний стан та 

перспективи розвитку туризму в Україні ” 

 

20 січня 2015 року 

 

Учасники круглого столу, заслухавши і обговоривши, сучасний стан та 

перспективи розвитку туризму в Україні, пропозиції щодо питань моделі 

державного управління туристичної галузі, додаткових джерел фінансування 

заходів сприяння розвитку туризму, законодавчі ініціативи для 

стимулювання розвитку туризму тощо, зазначають, що незважаючи на те, що 

туризм в Україні є пріоритетним напрямком розвитку економіки, в останні 

роки відбувся різкий спад як міжнародного так і внутрішнього туризму. 

Держава не створила необхідних умов щодо розвитку туристської та 

культурно-рекреаційної сфери, які могли б позитивно впливати на зростання 

зайнятості населення, охорону та раціональне використання природних 

ресурсів, відновлення і збереження здоров’я й патріотичного виховання 

громадян. 

З метою сприяння розвитку туризму, зміцнення конкурентно-

спроможності туристичної галузі як генератора економічного зростання і 

стимулювання економіки, зайнятості та надходжень до Державного бюджету, 

вирішили: 

  

1.    Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики та спорту звернутися до Президента України 

Порошенка П.О. та Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. з 

пропозицією невідкладно розглянути питання створення окремого 

центрального органу виконавчої влади у сфері туризму та комплексної 

моделі державного управління, направленої на формування збалансованої 



та дієвої системи координації галузі, підготовки та реалізації плану дій в 

галузі туризму, відповідно до положень Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2020», затвердженої Указом Президента № 5/2015 від 12.01.2015 

р. та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством 

з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-

2017 роки (Глава 16. Туризм), затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів № 847 від 17.09.2014 р. 

  

2.    Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики та спорту створити при Комітеті Експертну раду з 

питань туризму, яка буде ефективним майданчиком для аналізу та 

розробки нормативно-правових актів, що відповідатимуть європейським 

стандартам та сприятимуть вирішенню актуальних питань розвитку галузі, 

затвердити положення і подати пропозиції щодо її складу до 9 лютого ц.р. 

  

3.     Звернутися до Кабінету Міністрів України Уряду з проханням 

створити Раду з питань туризму при Кабінеті Міністрів України, 

розпочати  роботу над підготовкою проекту Стратегії розвитку туризму 

та курортів до 2020 року та проектів державних цільових програм для 

реалізації Стратегії, з подальшим затвердженням їх у Верховній Раді 

України, підготовки та подання в установленому порядку нової редакції 

Закону України «Про туризм» із залученням всіх зацікавлених 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських 

організацій в  галузі туризму.  

  

4.    Доручити Експертній раді, створеній при Комітеті Верховної 

Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту прийняти 

активну участь в розробці нової редакції Закону України “Про туризм”, 



внесенні пропозицій щодо покращення податкового та бюджетного 

законодавства в сфері туризму, а також напрацювання законодавчих 

ініціатив щодо створення механізму залучення інвестицій з метою 

розвитку туристичної інфраструктури. 

  

5.     Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики та спорту провести Парламентські слухання з питань 

розвитку туризму. (Тема) 

  

6.     Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, 

молодіжної політики та спорту затвердити Рекомендації Круглого столу 

від 20.01.2015 року на засіданні Комітету. 

  

Контроль за виконанням Рекомендацій покласти на Романову А.А., 

народного депутата України, секретаря Комітету, Голову підкомітету з 

питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності 

 


