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Необхідність своєчасної та чіткої регламентації швидко змінюваних
правовідносин повинна стати пріоритетним напрямком діяльності сучасної
правової та демократичної держави. Одними із таких, найбільш
видозмінюваних
правовідносин,
вважаються
правовідносини
у
туристичній сфері. Як і усі інші, туристичні правовідносини відбуваються
між їх суб’єктами, а також спрямовані на досягнення свого кінцевого
результату, яким є взаємне задоволення прав, свобод та законних
інтересів, реалізація передбачених прав та обов’язків, своєчасне
притягнення до юридичної відповідальності недобросовісних учасників
таких правовідносин тощо.
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Останнім часом, більш широкого розуміння отримують різноманітні
ініціативи та пропозиції, спрямовані на внесення змін та доповнень до
національного законодавства, яка регулює туристичну сферу. Адже у
зв’язку із стрімким розвитком високих технологій, що знаходять своє
призначення зокрема і в туристичній галузі, з’являється безліч нових
проблем і питань, що потребують своєї регламентації. В додаток до
вищенаведеного, слід зазначити, що необхідність реформування та
покращення вітчизняного туристичного законодавства також обумовлено
шляхом, який наша країна обрала для себе і свого майбутнього під час
подій Революції Гідності. Тоді громадяни України остаточно заявили про те,
що воліють рухатися правовим, європейським, ліберально-демократичним
шляхом. Це означає, що їм вже набрид відсталий, пострадянський тип
життя, що пропонувала їм Російська Федерація та її сателіти, на кшталт
Білорусі та деяких країн Середньої Азії. А разом із цим про-європейським
шляхом, на нашу державу чекають корінні зміни у туристичній сфері, де
санаторний тип відпочинку змінюється на активний і самостійний. Тобто в
Україні все більше набирає обертів такий вид туризму, який вже давно
став популярним та поширеним в усій Західній Європі.
Характерними особливостями такого туризму є самодостатність
туристів, що відпочивають, їх мінімальна прив’язаність до місць, у яких
вони тимчасово проживають під час перебування у курортній зоні (готелів),
а також максимальна взаємодія із навколишнім середовищем, що
виражається у щоденному відвідуванні для своїх потреб місцевих
магазинів, закладів харчування, торгівельних та розважальних центрів
тощо.
У наукових дослідженнях доведено, що саме така модель та форма
здійснення туристичних подорожей та проведення курортного відпочинку
є найбільш ефективною для покращення економічного стану країнвласниць таких курортних зон. Місцеве населення, що розташоване
неподалік від подібних курортів, отримає нагоду отримувати значні
фінансові дивіденди.
Слід підкреслити, що благополуччя та розвиток самих курортних місць
відпочинку безпосередньо впливає на зростання доходів державних та
муніципальних бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на
яких вовни розташовані. Також варто зазначити, що курортні зони, що
перебувають на пікових періодах свого зростання та розвитку, дуже часто
стають привабливими місцями для інвестування збоку як вітчизняних, так
і зарубіжних інвесторів, іншими суб’єктами, мотивованими щодо розвитку
власної підприємницької діяльності у курортній зоні. Отже, у сучасному
соціально-економічному середовищі усі елементи та фактори суспільної
життєдіяльності є взаємопов’язаними, і тому перебувають у прямій
залежності один від одного.
Перед сучасною Україною, важливим постає не тільки питання
збільшення ефективності та доходності вітчизняної моделі повсякденного
функціонування туристичної галузі.
Пріоритетним для сучасного українського політикуму та чиновництва
повинно бути питання якісного вдосконалення законодавства, яке у тій чи
іншій мірі регулює туристичну сферу. Ця проблема є надзвичайно
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важливою і тому, що наразі вона значним чином уповільнює розвиток
вітчизняної туристичної галузі та час від часу зводить нанівець ті зусилля,
що вчиняються окремими підприємницькими спільнотами небайдужих
громадян та деяких іноземців, котрі воліють допомогти нашій державі у
розвитку її туристичної сфери. Звичайно, що знаходячись під гнітом
збройної агресії з боку Російської Федерації та втратою Кримського
півострова, який був однією з туристичних перлин України, шляхом його
окупації потрібно шукати нові території, які були б привабливі для
інвестицій як об’єкти туристичної інфраструктури. Проте, не дивлячись на
усі ті біди та страждання, до яких призвела агресія Росії, за для свого
благополучного життя, а також щасливого майбутнього своїх нащадків,
українцям з усіх кутків світу слід об’єднатися та разом будувати
принципово нову, демократичну, правову українську державу, яка
спрямована до адаптації цінностей Західного світу, високих технологій,
верховенства права і загальнолюдських цінностей. Також вкрай
необхідним буде підкреслити, що таку державу потрібно буде саме
будувати, а не відбудовувати, адже подібної, високотехнологічної та
передової туристичної галузі в нас досі ніколи не існувало. Разом із своєю
волею та допомогою наших західних партнерів українці обов’язково
досягнуть своєї мети у створенні величної та привабливої з туристичної
точки зору України.
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