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законодавства  при  кризі  техногенної  екологічної  безпеки  в 
умовах  росту  темпу  процесу  закриття  шахт  та  виснаження 
родовищ  приведе  до  виникнення  серйозних  по  наслідках 
надзвичайних ситуацій техногенно‐екологічного характеру. Для 
відвернення  цього  необхідна  дійова  правова  база 
удосконалення  механізму  регулювання,  управління  та 
контролю суспільними відносинами в процесі використання та 
охорони надр. 
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ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ У РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ РІВНЕНЩИНИ 

 
Schesyuk S., 
Senior Lecturer, Department of Management, 
Rivne State Humanitarian University, Rivne  

 
COOPERATION OF LOCAL EXECUTIVE AUTHORITIES AND LOCAL AUTHORITIES IN THE DEVELOPMENT OF RIVNE REGION TOURISM 
INDUSTRY  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Досліджуються особливості функціонування туристичної індустрії на місцевому рівні. Наведено найосновніші напрями роботи 
в сфері туристичної індустрії владними органами місцевого рівня. Визначено основні чинники, що суттєво впливають на стан та 
розвиток туристичної індустрії місцевого рівня.  

 
Исследуются особенности функционирования  туристической индустрии на местном уровне. Приведены самые основные 

направления работы в сфере туристической индустрии властями местного уровня. Определены основные факторы,  которые 
существенно влияют на состояние и развитие туристической  индустрии  местного уровня.   

Investigated the features of the functioning of the tourism industry locally. Shows the most essential areas of the tourism industry in the 
area of local governance level. Defined the main factors which influence the state of development of the tourism industry and local level.  
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: територіальні громади, місцеве самоврядування, туристична індустрія, туристичний потенціал, повноваження 
місцевих органів влади. 

Ключевые слова: территориальные общины, местное самоуправление, туристическая индустрия, туристический потенциал, 
полномочия местных органов власти.  

Keywords: local communities, local government, tourism industry, tourism potential, the powers of local authorities.  
 

Постановка проблеми 
Важливою умовою та базисом в житті сучасного суспільства 

є результативність діяльність органів місцевого  
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самоврядування та державної влади. В даному дослідженні це 
відображається  особливими  тенденціями,  оскільки 
господарська  діяльність  суб’єктів  туристичної  індустрії 
відбувається  у  двовекторному  правовому  полі  двох  систем: 
місцевого  самоврядування  та  туристичних  відносин.    А  це 
створює  додаткові  проблеми  господарюючим  суб’єктам  в 
сфері  туристичної  індустрії  на  місцевому  рівні  для  ведення 
ефективної  діяльності.  Відповідно,  їх  зусилля  в  більшій  мірі 
спрямовані  на  забезпечення  функціонування  базового 
державного  механізму  управління,  а  не  окремих  галузей 
економіки місцевого рівня, що часто негативно позначається на 
їх розвитку та ефективності. 

 
Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Дослідженнями  участі  органів  державної  влади  та 
місцевого  самоврядування  у  сфері  туристичної  індустрії 
займались  багато  науковців.  Проте,  їх  зусилля  були 
різноспрямованими, оскільки питання участі органів державної 
влади  та  місцевого  самоврядування  в  розвитку  туристичної 
індустрії  на  місцевому  рівні  розглядалася  нарізно,  тобто 
відокремлено.  Незважаючи  на  даний  факт  варто  віддати 
належне фаховим дослідженням вітчизняних науковців, а саме 
працям:  В. Бакуменка,  В. Воротіна,  О. Ігнатенка,  В. Князєва, 
П. Коваля,  О. Лебединської,  Ю. Лебединського,  А. Мерзляк, 
О. Мордвінова,  Н. Нижник,  М.  Орлатого,  С. Селюцького,  
Ю. Сурміна, В. Токовенко та ін.  

Методика  досліджень.  Туристична  індустрія  в  ході  свого 
розвитку формувалася не лише під впливом розвитку світової 
економіки  та  її  законів,  але  й  завдяки  участі  територіальних 
громад,  які  формували  відповідну  базу  для  функціонування 
такої  на  місцевому  рівні.  Участь  в  даному  процесі  органів 
державної  влади  та  місцевого  самоврядування  часто 
перебільшували  або  недооцінювали.  Відповідно,  це  вимагає 
більш детального  дослідження для  встановлення  їх  реальної 
ролі  в розвитку туризму на місцевому рівні. 

 
Мета статті 

Основною метою даного дослідження є встановлення ролі 
владних органів Рівненщини в розвитку туристичної індустрії на 
місцевому рівні та визначення можливих подальших напрямів 
удосконалення їх діяльності для досягнення більш ефективної 
їх роботи. 

 
Виклад основного матеріалу 

На місцевому рівні туристична діяльність, як і будь‐яка інша 
піддається двоякому впливу та регулюванню: органів  
виконавчої  влади  та  виконавчих  комітетів  органів  місцевого 
самоврядування. 

В  свою  чергу,  формування  сучасної  системи 
господарювання  місцевими  органами  виконавчої  влади  та 
органами  місцевого  самоврядування  має  два  зустрічних 
напрямки.  По‐перше,  ініціатива  громад,  яка  ґрунтується  на 
єднанні  трьох  секторів  –  влади,  бізнесу  і  громадськості.  По‐
друге,  підтримка  територіальних  громад  на 

загальнодержавному  рівні,  формування  сприятливого 
законодавчого  підґрунтя  для  реалізації  їх  ініціатив.  Часто  це 
спостерігається  через  прийняття  різного  роду  програм,  що 
передбачено законодавчо. 

Так,  для  охорони  туристичних  ресурсів,  їх  збереження  та 
відновлення,  раціонального  використання,  забезпечення 
безпеки туристів, конституційних прав громадян на відпочинок 
та  інших  прав  громадян,  патріотичного  виховання  органами 
державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування  в 
межах  їх  повноважень  затверджуються  державні  цільові, 
регіональні  та  інші  програми  розвитку  туризму.  А  метою  їх 
затвердження є реалізація довгострокових пріоритетів країни в 
галузі  туризму  і  становлять  комплекс  взаємопов’язаних 
правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих 
на  реалізацію  конституційних  прав  громадян,  розвиток 
туристичної галузі [1]. 

На  сьогодні  основним  документом,  що  здійснює 
узагальнену  координацію  учасників  туристичної  сфери 
Рівненської області, є Регіональна програма розвитку туризму 
на  2011  –  2015  рр.,  основними  кроками  для  розробки  та 
реалізації якої є: 

– подання  пропозицій  до  регіональної  програми  всіма 
причетними структурами; 

– розробка проекту програми в структурному підрозділі з 
питань туризму обласної державної адміністрації (ОДА); 

– узгодження  проекту  програми  з  причетними  до  її 
виконання структурами ОДА; 

– схвалення програми розпорядженням голови ОДА; 
– узгодження програми в комісіях та на президії обласної 

ради; 
– затвердження програми на сесії обласної ради; 
– розробка  щорічних  заходів  на  виконання  програми  її 

виконавцями; 
– виконання  заходів  та  інформування  про  результати 

ОДА, обласну раду; 
– моніторинг виконання програми; 
– завершення термінів реалізації програми [2]. 
Рівненщина, в особі  її органів виконавчої влади та органів 

місцевого  самоврядування,  керується  дещо  відмінними 
способами  при  формуванні  ефективної  стратегії  сталого 
розвитку туризму і курортів. Оскільки її територія та особливості 
клімату та навколишнього середовища має дещо відмінні риси 
від  решти  регіонів  України.  При  цьому  досить  ретельно 
вивчався  існуючий  світовий  досвід  щодо  методологічних  та 
методичних підходів у формуванні стратегій та організаційно‐
економічного  механізму  їх  впровадження.  Зокрема, 
Закарпатській та Харківській притаманний проблемний підхід; 
Одеській  області  –  функціональний  та  проблемний  підходи; 
Івано‐Франківській області –  стратегія  індустріально‐аграрного 
та сталого розвитку. 

При розробці Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в 
Рівненській  області  органи  виконавчої  влади  вважали  за 
доцільне застосувати підходи, що засновуються на системному 
програмно‐цільовому  та  проектному,  а  також  комплексному 
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маркетингу  малих  міст  (територій)  та  створенні  комплексу 
заходів для подолання демаркетингу територій, особливо тих, 
які входять до сфери особливого зацікавлення туристів. 

При  побудові  ефективної  Стратегії  розробники  також 
базувались на місцевих та регіональних стратегіях, стратегічних 
планах  розвитку  туризму  регіону  (міста),  що  визначають  цілі, 
завдання,  пріоритети,  напрями  сталого  розвитку  туризму  і 
курортів Рівненської області на середньостроковий  (4‐6 років) 
та довгостроковий (10‐15 років) періоди. 

Основні  функції  з  методичного  забезпечення  процесу 
розробки  Стратегій  здійснює  Управління  культури  і  туризму 
Рівненської  ОДА.  Зокрема,  на  основі  Державної  стратегії 
регіонального  розвитку,  затвердженої  Стратегії  розвитку 
туризму  і  курортів,  аналітичних  і  прогнозних  матеріалів 
центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого  самоврядування,  наукових  досліджень, 
характеристик  регіональних  пріоритетів  сталого  розвитку 
туризму і курортів області. 

Відповідно  до  Законів  України  “Про  місцеве 
самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. [3] та “Про місцеві 
державні адміністрації”  від 09.04.1999 р. [4]  проекти Стратегій 
розробляються  органами  місцевого  самоврядування, 
обласною  та  районними  державними  адміністраціями  на 
основі  відповідного  рішення  обласних  та  районних  рад,  у 
якому  встановлюються  терміни  розроблення,  порядок  його 
фінансування,  процедури  розгляду  та  затвердження  проектів 
Стратегій. В окремих випадках для забезпечення розроблення 
проектів  Стратегій  утворюються робочі  групи  з  представників 
владних  структур,  бізнесових  кіл,  наукових  та  громадських 
організацій.  До  основних  форм  такої  співпраці  доцільно 
віднести: 

1. участь  відповідних  об’єднань  громадян  у  підготовці 
рішень  органів  державної  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування з питань туризму і контролю за їх виконанням; 

2. організацію  постійних  зустрічей,  “круглих  столів”, 
відео‐,  чи  он‐лайн  конференцій  з  посадовими  особами, 
лідерами  політичних  партій  для  обговорення  і  розв’язання 
питань розвитку туризму в регіоні; 

3. створення  умов  для  забезпечення  незалежності 
плюралізму засобів масової інформації, а також їх залучення до 
обговорення проблем розвитку туризму в регіоні. 

В  цьому  контексті  велике  значення  має  наближеність 
процесів  прийняття  рішень до  громадян,  для  чого необхідна 
налагодженість прямих і зворотних зв’язків органів державного 
управління  та  місцевого  самоврядування  з  територіальними 
громадами  та  бізнесовими  структурами,  особливо,  на 
регіональному рівні. Для розвитку такої взаємодії та реалізацію 
поставлених  завдань  спрямовуються  значні  зусилля  та 
розробляються  відповідні  проекти,  а  саме:  надання  он‐лайн 
послуг  та  консультацій,  взаємне  інформування  про  свою 
діяльність,  громадський  контроль  за  діяльністю  органів 
державного  управління  та  місцевого  самоврядування, 
інтерактивна  участь  громадських  організацій  у  процесах 

прийняття  рішень  органами  державного  управління  та 
місцевого самоврядування. 

Процес  формування  Стратегії  розвитку  туризму  на  рівні 
області  відбувається  відповідно  до  Закону  України  “Про 
місцеве самоврядування в Україні” на основі вже сформованих 
районних стратегій. Більшість районних рад розробляють такі 
стратегії  із  врахуванням  регіональних  особливостей  та 
специфічності  території.  Відповідно  до  цього  виявляються 
відмінності при наданні пріоритетів розвитку тих чи інших видів 
туристичної діяльності. 

Окремі  районні  ради  затвердили  не  лише  самі  офіційно 
задекларовані  програми  розвитку  туризму  на  місцях,  але  й 
розробили  та  затвердили  кошториси  витрат  з  детальним 
розписом фінансових ресурсів на зазначені періоди та напрями 
перспективних дій. 

Проте,  результативність  таких  програм  є  сумнівною 
оскільки в основній масі вони прийняті, як реакція на прийняття 
такої  програми  на  обласному  рівні,  що  повинно  відбуватися 
навпаки,  відповідно  до  Закону  України  “Про  місцеве 
самоврядування в Україні”. 

Поряд  з  реактивною  діяльністю  багатьох  громад  в  галузі 
розвитку  туризму  є  окремі,  які  відзначаються  більшою 
активністю. Зокрема, до таких слід віднести Рівненський район 
та  місто  Острог,  які  приділяють  діяльності  в  сфері  туризму 
більшу увагу, залучаючи, при цьому й громадські об’єднання,  
через наявний значний туристичний потенціал та їх відомість. 

При  чому  самі  органи  місцевого  самоврядування  не 
володіють достатніми фінансовими ресурсами для належного 
утримання місцевих культурних пам’яток на основі яких можна 
було б сформувати реальний туристичний продукт. Якраз через 
недостатність  фінансів  місцеве  самоврядування  залишається 
недієздатним  та  великою  мірою  нереалізованим.  Однією  з 
причин  цього  є  спроба  організувати  систему  місцевого 
самоврядування,  зберігаючи  в  основному  стару  ідеологію 
побудови  фінансової  системи.  Маючи  надзвичайно  слабку 
фінансову  базу,  територіальні  громади  виявилися 
неспроможними  виконувати  повноваження  місцевого 
самоврядування. 

Ускладнює  розвиток  туристичної  індустрії  на  обласному 
рівні  відсутність  достатніх  коштів,  оскільки  Рівненщина 
відноситься  до  числа  дотаційнійних.  Необхідність  постійної 
фінансової підтримки малочисельних територіальних громад з 
використанням  системи  дотацій  вирівнювання,  яка 
реалізується через районні бюджети, стримує розвиток малих 
міст  та  великих  селищ  –  потенційних  точок  економічного 
зростання та формування належної бази туристичної  індустрії 
європейського рівня надання якісних послуг. 

Саме з огляду подібних, сучасних умов господарювання та 
законодавство  країни  досить  суттєвою  є  діяльність  обласної 
державної адміністрації на регіональному та місцевому рівнях. 
Такі керівні органи мають більше реальних можливостей для 
реалізації  різноманітних  проектів  завдяки  концентрації 
фінансових  ресурсів  у  власних  бюджетах  та  кваліфікованих 
кадрів.  Завдяки  цьому  можуть  організовувати  та 
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впроваджувати будь‐які програми щодо розвитку туризму на 
місцях. 

Показовим  прикладом  розробленого  масштабного 
туристичного продукту  є затверджена Рівненською обласною 
радою Обласна програма сприяння розвитку громадянського 
суспільства “Західна брама”: співпраця влади та громадськості 
на 2013‐2015 рр. [5]. 

Для реалізації подібних програм та розробки концепцій в 
галузі  туризму  необхідні  належні  повноваження,  які  є 
важливим  елементом  при  участі  в  розвитку  туристичної 
індустрії  місцевими  адміністраціями  та  органами  виконавчої 
влади  органами  місцевого  самоврядування.  Такі 
повноваження викладені в Законі України “Про туризм” [1] та 
Законі України “Про курорти” [6]. 

Виконавчі органи місцевих державних адміністрацій досить 
активно сприяють проведенню різноманітних локальних  свят 
та фестивалів на території області, що позитивно позначається 
на динаміці її відвідуваності, а це в свою чергу, сприяє розвитку 
туристичної індустрії на місцевому рівні.    

Саме  за  її  безпосередньої  участі  проводиться  ряд  свят  та 
фестивалів  всеукраїнського  та  міжнародного  масштабу. 
Найбільш з них відомі та популярні: обласне свято української 
писемності  і  Першокниги  “Пересопницьке  Євангеліє”, 
міжнародний фестиваль “Древлянські джерела”, “Берестецька 
варта”, всеукраїнський фестиваль молодого аматорського кіно 
“DVERY”,  відкритий  молодіжний  фестиваль  “Горлиця”,  Етно‐
тур‐фест  “Бурштиновий  шлях”,  обласне  фольклорно‐
етнографічне свято “Музейні гостини”[7]. 

Ще  одним  позитивним  аспектом  на  користь  обласних 
керівних  органів  є  той,  що  вони  стратегічно  підходять  до 
вирішення  проблем  розвитку  регіону  через  розробку  та 
прийняття  рішень  у  формі  програм,  які  мають  безпосереднє 
відношення до  туристичної  сфери  та  її  перспективного  стану. 
Саме такою є програма розвитку природно‐заповідного фонду 
та  формування  регіональної  екологічної  мережі  Рівненської 
області  на  2010‐2020  рр.  Програмою  передбачена  система 
заходів,  спрямованих  на  збереження  унікальних  і  типових 
ландшафтів,  інших  природних  комплексів,  біологічного 
різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного 
світу, а також підвищення ролі заповідних територій у розробці 
наукових  основ  раціонального  природокористування  та 
охорони  природи  в  області,  розвитку  природознавчих  наук, 
здійснення  моніторингу  навколишнього  природного 
середовища,  сприяння  екологічному  та  патріотичному 
вихованню населення [8]. 

Висновок. Для забезпечення розвитку туристичної індустрії 
на місцевому рівні потрібно, в першу чергу, проводити заходи 
із  децентралізації  влади  та  передачі  її  на  місця,  що  надасть 
можливість  територіальним  громадам  активніше  долучатись 
до вирішення посталих проблем, а також самореалізовуватись 
в  громадському  житті  окремим  її  членам.  Це  дозволить 
охопити  повне  коло  проблем  та  інтересів  всіх  мешканців 
області,  що  фізично  неможливо  здійснити  при  формуванні 

програм розвитку туристичної індустрії та її складових галузей 
на районному та обласному рівні. 
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THE PROCESS OF ADAPTING DOMESTIC SOCIAL POLICY TO EUROPEAN REQUIREMENTS 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

В  статті розглядаються процеси адаптації  українського законодавства,  яке стосується соціальної політики, до європейських 
соціальних  цінностей.  Проводиться  аналіз  понять  національного  соціального  законодавства  стосовно  відповідності  його 
міжнародним нормам. 

 
В  статье  рассматриваются  процессы  адаптации  украинского  законодательства,  относительно  социальной  политики,  к 

европейским социальным ценностям. Проводится анализ понятий национального социального законодательства относительно 
его соответствия международным нормам.  

 
The article deals with the adaptation processes of Ukrainian social policy  legislation to the European social values. The concepts of 

national social legislation for conformity to international standards are analyzed.  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми 

Зважаючи на те, що Україною взято курс на євроінтеграцію, 
законодавство  стосовно  соціальної  політики,  також  має 
відповідати європейським соціальним цінностям. На сучасному  
етапі  необхідно  провести  аналіз  понять  національного 
соціального  законодавства  на  предмет  відповідності  їх 
міжнародним нормам. 
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сфері до вимог Європейського Співтовариства розглядали такі 
науковці,  як    Білоусов  М.М.,  Гайдуков  Л.Ф.,  Довгерт  А., 
Забігайло В., Задорожній О., Зайць  А., Копійка В. В., Мармазов 
В.,  Манжола  В.  А.,  Муравйов  В.,  Ситник  С.  В.,  Ченчик  Д.  В., 
Чорноплеча О.М., Шемшученко Ю., Шинкаренко Т.І.  
 


