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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми. Туризм у багатьох країнах світу є однією із пріори-

тетних сфер економіки. Він потребує регулювання, підтримки і контролю з 
боку держави. Держава здійснює організаційне забезпечення туризму через 
органи виконавчої влади центрального і місцевого рівнів. Застосовуючи 
правові засоби забезпечення, органи виконавчої влади створюють необхідні 
умови для розвитку сфери туризму, дотримання прав та інтересів учасників 
туристичної діяльності, життя і здоров’я туристів. 

Сфера туризму в державі повинна повноцінно виконувати свої економічні, 
соціальні і гуманітарні функції, сприяти наповненню бюджету, створенню 
нових робочих місць. Національний туристичний продукт має бути конку-
рентоспроможним на світовому ринку. Це вельми складно, якщо вплив 
держави на сферу туризму недостатньо ефективний, а організаційно-правове 
забезпечення – неякісне. 

І В’єтнам, і Україна мають свою історію формування та розвитку органі-
заційно-правового забезпечення туризму, практику державної діяльності в цій 
сфері, а також досягли в ній певних позитивних результатів. Але існує і низка 
проблем, вирішення яких сприятиме розвитку туристичної сфери в цих 
країнах. 

Порівняльно-правове дослідження дозволяє виявити як досягнення, так і 
прорахунки в питанні організаційно-правового забезпечення туризму, визна-
чити можливі шляхи усунення існуючих проблем. Вивчення зарубіжного 
досвіду дає можливість сформулювати більш обґрунтовані пропозиції щодо 
вдосконалення організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі. 

Не дивлячись на наявність певної кількості наукових розробок з питань 
державного управління та державного регулювання у сфері туризму у В’єтнамі 
і Україні, передчасно стверджувати, що рівень їх вивчення і систематизації 
повною мірою відповідає потребам сучасної практики державного управління. 
Особливої актуальності проблематика організаційно-правового забезпечення 
туризму набуває в зв’язку з відсутністю порівняльно-правового дослідження 
цих питань на прикладі В’єтнаму й України. 

Теоретичну базу дисертаційного дослідження становлять праці відомих 
українських та зарубіжних учених-адміністративістів: В. Б. Авер’янова, 
О. Ф. Андрійко, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, І. П. Голос-
ніченка, П.В. Діхтієвського, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, Є. Б. Кубка, 
Д. М. Лук’янця, В. М. Марчука, Н. Р. Нижник, В. Ф. Опришка, О. П. Рябченко, 
А. О. Селіванова, Ю. М. Старілова, Р. А. Усенка, В. В. Цвєткова та інших. 

Проблематику державного управління і державного регулювання туризму 
досліджували представники української та в’єтнамської науки: юридичної –
Н. О. Бедрак, Б. І. Вихристенко, Ю. В. Вишневська, Н. А. Опанасюк, 
Ю. С. Єпіфанова, Р. Р. Шульга, Фам Хонг Тхай, Чан Мінь Хионг та інші; 
державного управління – М. М. Біль, І. В. Валентюк, В. М. Дмитренко, 
Є. В. Козловський, М. М. Марінов та інші; економічної – С. В. Білоус, 
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М. П. Бондаренко, Л. І. Давиденко, О. Г. Давидова, Д. І. Соловйов та інші; 
туризмології – Буй Тхй Хай Ієн, Ву Тхе Бінь, Нгуєн Ван Лиу, Нгуієн Ван Тан, 
Нгуєн Тху Хань, Фам Ти, Чан Дик Тхань, Чінь Суан Зунг та інші. 

Водночас питання організаційно-правового забезпечення туризму у В’єт-
намі в контексті порівняльного аналізу з Україною потребують самостійного 
дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
ційна робота виконувалася в межах науково-дослідних робіт відділу проблем 
державного управління та адміністративного права Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН України «Адміністративно-правові проблеми 
оптимізації державного управління в Україні» (номер державної реєстрації 
0111U006524) і «Проблеми адміністративно-правового регулювання відносин 
органів публічної адміністрації з громадянами в Україні» (номер державної 
реєстрації 0113U007856). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
поглиблення теоретичних основ організаційно-правового забезпечення 
туризму у В’єтнамі та обґрунтування наукових висновків і пропозицій щодо 
його вдосконалення в результаті порівняльного аналізу організаційно-
правового забезпечення туризму у В’єтнамі і Україні. 

Для досягнення мети були поставлені такі задачі дослідження: 
– охарактеризувати особливості туризму у В’єтнамі; 
– розглянути співвідношення понять державного управління, державного 

регулювання й організаційно-правового забезпечення туризму; 
– проаналізувати історію виникнення і розвитку організаційно-правового 

забезпечення туризму у В’єтнамі; 
– вивчити світові моделі організаційного забезпечення туризму та їх вплив 

на розвиток туризму у В’єтнамі; 
– визначити сучасний стан і шляхи вдосконалення організації та діяльності 

Уряду і центральних органів виконавчої влади В’єтнаму та України в сфері 
туризму; 

– розглянути повноваження місцевих органів виконавчої влади, що 
займаються питаннями туризму у В’єтнамі, і запропонувати напрями 
покращення їх реалізації; 

– охарактеризувати правові засоби забезпечення туризму у В’єтнамі та 
запропонувати напрями їх удосконалення. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері туризму у В’єтнамі та 
в Україні. 

Предметом дослідження є організаційно-правове забезпечення туризму у 
В’єтнамі в контексті його порівняльного аналізу з Україною. 

Методи дослідження. Для забезпечення об’єктивності, всебічності і пов-
ноти дослідження, а також для отримання науково обгрунтованих і досто-
вірних результатів у дисертаційній роботі використано сукупність 
філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціальних методів наукового 
пізнання. Зокрема, діалектичний метод дав змогу визначити сутність туризму 
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та виявити особливості туризму у В’єтнамі, а також його зв’язок з іншими 
правовими явищами (підрозділ 1.1); історичний метод застосовувався для 
дослідження розвитку туризму та його організаційно-правового забезпечення у 
В’єтнамі (підрозділи 1.1, 1.3); системний аналіз дав можливість дослідити 
організаційно-правове забезпечення туризму органами виконавчої влади, які 
утворюють систему – єдине ціле із узгодженим функціонуванням усіх 
складових (підрозділи 2.2, 2.3); структурний метод використовувався для 
визначення впливу структури органу виконавчої влади або його підрозділів на 
ефективність організаційно-правового забезпечення туризму (підрозділи 2.2, 
2.3); функціональний метод застосовувався для дослідження повноважень 
органів виконавчої влади, які займаються питаннями туризму, як засобу 
здійснення їх функцій і завдань (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.2); метод сходження 
від абстрактного до конкретного дозволив дослідити організаційно-правове 
забезпечення туризму в контексті аналізу питань державного управління, 
державного регулювання й адміністративно-правового регулювання туризму 
(підрозділ 1.2); порівняльно-правовий метод використовувався під час 
вирішення всіх задач дослідження (розділи 1, 2, підрозділи 3.1, 3.2); метод 
узагальнення використано для формулювання прикінцевих положень 
проведеного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 
одним із перших досліджень теоретичних і практичних проблем організаційно-
правового забезпечення туризму у В’єтнамі в контексті порівняльного аналізу з 
Україною. У дисертаційній роботі: 

уперше: 
зроблено висновок, що вплив держави на сферу туризму у В’єтнамі й 

Україні має як спільні риси (визначення туризму як важливої галузі економіки, 
формування і реалізація державної політики в цій галузі, регулювання 
відносин у сфері туризму на законодавчому рівні, наявність центрального 
органу виконавчої влади, що здійснює управління у сфері туризму, застосу-
вання певних правових засобів забезпечення сфери туризму), так і відмінності, 
обумовлені превалюванням державного управління у сфері туризму у В’єтнамі 
і державного регулювання сфери туризму в Україні; 

зроблено висновок, що стан організаційно-правового забезпечення туризму 
у В’єтнамі на сучасному етапі (з 1999 року – до даного часу) і напрями його 
подальшого розвитку багато в чому визначаються особливостями історичних 
етапів, які воно пройшло раніше (з 1960 року – до 1986 року; з 1986 року – до 
1999 року); 

запропоновано оптимізувати організаційну структуру Управління з туризму 
В’єтнаму, в якому створити сім структурних підрозділів: міжнародної діяль-
ності в сфері туризму; розвитку підприємств, що надають туристичні послуги; 
маркетингу туристичних послуг; планування і розвитку сфери туризму; роз-
витку галузей I (займається питаннями ознайомлення з мистецтвом, організації 
розваг, облаштування туристичних пунктів, роботи ресторанів, організації 
роздрібного продажу тощо); розвитку галузей II (займається питаннями, 
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пов’язаними з туристичною комерцією, об’єднаними зонами відпочинку, 
проведенням семінарів і конференцій); пізнання місця перебування. Або як 
мінімум обов’язковим структурним підрозділом Управління з туризму В’єт-
наму має бути відділ, що займається питаннями розвитку туризму; 

обґрунтовано доцільність розширення кола завдань та повноважень у сфері 
туризму тих місцевих органів влади В’єтнаму, які здійснюють управління 
більш перспективними областями для розвитку туризму, зі збільшенням їх 
кадрового складу, а також створення обласних відділів з туризму (шляхом 
реорганізації обласних відділів культури, спорту і туризму) не тільки в містах 
Ханой і Хошимін, а й в інших областях, що мають значні туристичні ресурси; 

розроблено пропозиції змін до законодавства В’єтнаму в частині організа-
ційно-правового забезпечення туризму: до Закону «Про туризм» – щодо видів 
туризму, періодичних перевірок підприємств, що займаються організацією 
міжнародних подорожей; до Закону «Про інспекцію» – щодо збільшення штату 
співробітників інспекцій; в Рішення Прем’єр-міністра від 13 березня 2014 року 
«Про функції, завдання, повноваження і організаційну структуру Управління з 
туризму Міністерства культури, спорту і туризму В`єтнаму» стосовно зміни 
структури Управління з туризму В’єтнаму, щодо включення ним у програми 
розвитку туризму сучасного рекламного матеріалу; в Циркуляр Міністерства 
культури, спорту і туризму В’єтнаму і Міністерства внутрішніх справ В’єтнаму 
від 06 червня 2008 року «Про функції, завдання, повноваження і організаційну 
структуру відділу культури, спорту і туризму обласного народного комітету і 
відділу культури та інформатики повітового народного комітету» – пов’язані зі 
створенням обласних відділів з туризму та ін.; 

удосконалено: 
визначення організаційно-правового забезпечення туризму як діяльності 

відповідних органів виконавчої влади центрального та місцевого рівнів з 
державного управління (регулювання) туризмом за допомогою правових 
засобів його забезпечення; 

класифікацію видів туризму В’єтнаму на прикладі Закону України «Про 
туризм» через доповнення культурного й екологічного туризму такими видами: 
дитячий, молодіжний, туризм для осіб похилого віку, сімейний, туризм для 
інвалідів, релігійний, лікувально-оздоровчий, спортивний, сільський, 
морський, підводний, гірський, пригодницький та ін.; 

набули подальшого розвитку: 
положення про можливість віднесення питань державного управління 

туризмом у В’єтнамі не тільки до гуманітарної сфери, де управління ним 
здійснює Міністерство культури, спорту і туризму, а й до економічної, за 
прикладом України, де ці питання знаходяться у віданні Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, або створення самостійного Міністерства 
туризму В’єтнаму; 

положення про необхідність вдосконалення туристичного законодавства 
В’єтнаму та взаємозв’язок ефективності функціонування сфери туризму і 
якості організаційно-правового забезпечення її державою. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що поло-

ження дисертації можуть бути використані: 
у науково-дослідній сфері – в подальших наукових дослідженнях загальних 

та спеціальних питань, пов’язаних з організаційно-правовим забезпеченням 
туризму, під час написання підручників, навчальних посібників, довідкової й 
методичної літератури, монографій з цих питань; 

у навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін 
адміністративно-правової спрямованості; 

у правотворчій діяльності, спрямованій на вдосконалення організаційно-
правового забезпечення туризму; 

у правозастосовній сфері – у практичній діяльності органів виконавчої 
влади центрального і місцевого рівнів; 

у правовиховній роботі – для підвищення рівня правосвідомості та 
правової культури суспільства, виховання поваги до права і закону. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, теоретичні та 
практичні висновки дисертації були обговорені та схвалені на засіданні відділу 
проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України. Результати дослідження були пред-
ставлені на: Міжнародній науковій конференції «Дев’яті юридичні читання. 
Політико-правова реформа в Україні: історія, сучасність, перспективи» 
(м. Київ, 23–24 травня 2013 р.; тези опубліковано); V Міжнародній науково-
практичній конференції «Поняття та категорії юридичної науки» (м. Київ, 
18 листопада 2014 р.; тези опубліковано); Круглому столі «Адміністративно-
правове забезпечення прав громадян органами публічної адміністрації в 
Україні» (м. Київ, 24 вересня 2015 р.; тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційної роботи відобра-
жені в 9 публікаціях, у тому числі в 6 наукових статтях, 5 з яких опубліковані в 
наукових виданнях, що визнані в Україні як фахові з юридичних наук, і 
1 стаття – у фаховому виданні з юридичних наук В’єтнаму, а також у 3 тезах 
доповідей, опублікованих за результатами міжнародних наукової і науково-
практичної конференцій та круглого столу. 

Структура дисертаційної роботи побудована відповідно до мети і задач 
дослідження і складається зі вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять 
підрозділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисер-
тації складає 206 сторінок, з них 176 сторінок – основний текст і 30 сторінок – 
список використаних джерел (200 найменувань). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається її 

зв’язок з науковими програмами та планами, мета і задачі, об’єкт і предмет, 
методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних 
результатів, наведено відомості щодо апробації та публікації результатів 
дисертаційного дослідження. 
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Розділ 1 «Загальна характеристика організаційно-правового забезпе-

чення туризму» містить три підрозділи, в яких досліджено особливості 
туризму у В’єтнамі, співвідношення понять державного управління, держав-
ного регулювання і організаційно-правового забезпечення туризму, а також 
виникнення і розвиток організаційно-правового забезпечення туризму у 
В’єтнамі. 

У підрозділі 1.1 «Особливості туризму у В’єтнамі» наводиться визна-
чення туризму: 1) як подорожі і перебування людей поза місцями їх постійного 
проживання у вільний час з метою відновлення здоров’я, розширення знань 
про навколишній світ; 2) як галузі економіки, яка має задовольняти потреби, 
що виникають під час подорожей. Вказується, що особливості туризму у 
В’єтнамі обумовлюються географічними, релігійними, культурними, історик-
ними та ін. чинниками. В’єтнам має сприятливе географічне положення, він 
розташований на півострові Індокитай, в центрі Південно-Східної Азії. 
Географічне положення В’єтнаму створює різноманіття клімату. Біологічні 
ресурси багаті рідкісними видами. 

В основі в’єтнамської національної культури лежить культ предків. На 
території країни мешкає багато народностей з різними традиціями та звичаями, 
налічується 12 різних релігій. В країні нараховується велика кількість об’єктів 
історико-культурної спадщини. У В’єтнамі до даного часу збереглися різно-
манітні види ремесел. Особливим туристичним ресурсом є в’єтнамська кухня. 

Туристична сфера В’єтнаму знаходиться в постійному розвитку. З 
2000 року в ній відбулося багато змін: з’явилися і користуються попитом нові 
види туризму (екологічний, сільський туризм); туризм став масовим; вдоско-
налено матеріально-технічну базу галузі, покращилася якість сервісу та 
підвищився професіоналізм обслуговуючого персоналу. 

Приділяється суттєва увагу міжнародному співробітництву в сфері туризму. 
В’єтнам є членом Туристичної асоціації держав Південно-Східної Азії. 

У підрозділі 1.2 «Державне управління, державне регулювання і організа-
ційно-правове забезпечення туризму: співвідношення понять» зазначається, 
що проблематика організаційно-правового забезпечення туризму пов’язана з 
проблематикою державного управління і державного регулювання сфери 
туризму й потребує аналізу саме в контексті державного управління та 
державного регулювання. 

Звертається увага, що дослідники не виробили єдиного підходу до розу-
міння і розмежування понять державного управління туризмом і державного 
регулювання туризму. Підтримується думка вчених, які вважають, що 
державне управління означає цілеспрямований вплив саме на об’єкти управ-
ління, використання методів, які передбачають підпорядкування цих об’єктів 
безпосередньому управлінському впливу суб’єкта управління. Державне 
регулювання, в свою чергу, пов’язане не стільки з впливом на об’єкти 
управління, скільки на середовище, що оточує об’єкти, і передбачає високий 
ступінь альтернативності їхньої поведінки. 
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На підставі аналізу понять державного управління і державного регулю-

вання зроблено висновок, що у В’єтнамі превалює державне управління сфе-
рою туризму. А в Україні у сфері туризму переважає державне регулювання. 

Удосконалено визначення організаційно-правового забезпечення туризму 
як діяльності відповідних органів виконавчої влади центрального та місцевого 
рівнів з державного управління (регулювання) туризмом за допомогою право-
вих засобів його забезпечення. 

У підрозділі 1.3 «Виникнення і розвиток організаційно-правового забез-
печення туризму у В’єтнамі» наведена періодизація становлення органі-
заційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі: 1) з 1960 р. – до 1986 р.; 
2) з 1986 р. – до 1999 р.; 3) з 1999 р. – до даного часу. 

Починаючи з 1960 року В’єтнам здійснював пошук моделі управління 
туризмом. Туризм пов’язували з різними галузями: зовнішньою торгівлею, 
культурою, інформацією, спортом і ін. Подібний підхід характерний і для 
України. За останні 25 років в Україні відбулося вісім змін центрального 
органу виконавчої влади у сфері туризму. 

У першому періоді держава В’єтнам почала опікуватися розвитком туризму, 
приділяти увагу управлінню ним. Було створено Управління з туризму 
В’єтнаму. Законодавство про туризм тільки формувалося. В Україні у цей 
період управління туризмом здійснювали ВЦРПС і Головне управління з 
іноземного туризму при Раді Міністрів СРСР, правове забезпечення туризму 
мало ідеологічну спрямованість. 

У другому періоді у В’єтнамі відбувся перехід від планового механізму до 
ринкового та розподіл державного управління і підприємництва. Утруднювали 
управління, знижували його ефективність часті зміни органу державного 
управління туристичною діяльністю. Вдосконалювалося законодавство В’єт-
наму про туризм. Керівництво підприємствами сфери туризму здійснювалося 
на принципах самостійності їх підприємницької діяльності. 

В Україні у цей час був створений Державний комітет по туризму; процеси 
переходу до ринкової економіки відбувалися в умовах розпаду СРСР і 
формування незалежної держави Україна, що й обумовило їх особливості. 
Однією з найбільш вагомих подій цього періоду можна вважати прийняття і 
введення в дію у 1995 році Закону України «Про туризм», яким, зокрема, 
вперше було передбачено ліцензування туристичної діяльності. 

У третьому періоді у В’єтнамі важливе значення для розвитку організа-
ційно-правового забезпечення туризму мали прийняття у 2005 році Закону 
«Про туризм» та затвердження рішенням Прем’єр-міністра від 30 грудня 
2011 р. Стратегії розвитку туризму В’єтнаму до 2020 року з перспективою до 
2030 року. 

В Україні у цей час вдосконалювалося законодавство про туризм, однак 
відбувалися часті зміни органу виконавчої влади, що займається питаннями 
туризму. Відсутність послідовного підходу до визначення сфери, в межах якої 
повинні були вирішуватися питання туризму (молодіжна політика і спорт, 
культура, інфраструктура, економіка), і досить тривалі та суперечливі пошуки 
раціональної моделі управління нею не сприяли активному розвитку туризму. 
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Розділ 2 «Організаційне забезпечення туризму у В’єтнамі» містить три 

підрозділи, в яких досліджено світові моделі організаційного забезпечення 
туризму та їх вплив на розвиток туризму у В’єтнамі, сучасний стан і шляхи 
вдосконалення організації та діяльності Уряду і центральних органів 
виконавчої влади у сфері туризму, повноваження місцевих органів виконавчої 
влади, що займаються питаннями туризму у В’єтнамі й Україні, та напрями 
покращення їх реалізації. 

У підрозділі 2.1 «Світові моделі організаційного забезпечення туризму і 
їх вплив на розвиток туризму у В’єтнамі» проведено аналіз світової 
практики існування різних моделей організаційного забезпечення туризму. 

Відповідно до підходу, за якого виділяють три моделі організаційного 
забезпечення, вчені звертають увагу на такі їх особливості: 1) відсутність 
центральної державної туристичної адміністрації. Використовується, коли 
економіка держави не потребує туризму або коли суб’єкти туристичного ринку 
здатні вирішувати свої проблеми без участі держави; 2) наявність автори-
тетного центрального органу виконавчої влади в туристичній сфері. Харак-
терна як для країн, що розвиваються, країн із перехідною економікою, так і для 
високорозвинених з точки зору туризму країн, де туризм має важливе значення 
для державної політики; 3) питання туризму вирішуються багатогалузевим 
міністерством (частіше за все економічного спрямування) на рівні відповідного 
галузевого підрозділу. Переважає в розвинених європейських країнах. 

При характеристиці моделей організаційного забезпечення туризму азіат-
ських країн виділяють: 1) країни, що мають міністерство з туризму; 2) країни, 
що не мають міністерства з туризму. В них існує державний орган управління 
туризмом, який за статусом прирівняний до міністерства; 3) країни, що мають 
міністерство, яке займається управлінням туризмом і іншими галузями 
(наприклад, Міністерство культури, спорту і туризму В’єтнаму); 4) країни, в 
яких орган державного управління туризмом існує при міністерстві, але назва 
цього міністерства не містить терміна «туризм». 

Проведений аналіз засвідчує, що немає оптимальних і універсальних 
моделей. Оскільки моделі організаційного забезпечення туризму у В’єтнамі та 
Україні тяжіють до певних світових моделей, це впливає на вибір як 
організації, так і правових засобів забезпечення туризму в цих країнах. 

Модель організаційного забезпечення туризму у В’єтнамі характеризується 
наявністю міністерства, що займається управлінням туризмом та іншими 
галузями (Міністерство культури, спорту і туризму), в назві якого фігурує 
«туризм». У складі цього Міністерства діє Управління з туризму. Модель же 
організаційного забезпечення туризму в Україні характеризується наявністю 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, у складі якого є Управління 
туризму та курортів. Наголошується, що не виключається можливість 
віднесення питання державного управління туризмом у В’єтнамі до 
економічної сфери за прикладом України або ж створення самостійного 
Міністерства туризму В’єтнаму, хоча і не схвалюється часта зміна органу 
державного управління центрального рівня у сфері туризму. 
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У підрозділі 2.2 «Уряд та центральні органи виконавчої влади у сфері 

туризму: сучасний стан і шляхи вдосконалення їх організації та діяльності 
у В’єтнамі й Україні» зазначено, що вищим органом, який здійснює управ-
ління туризмом у В’єтнамі, визначає туристичну політику є Уряд. В Україні 
вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів 
України (Уряд України). Його повноваження у сфері туризму визначені в ст. 9 
Закону України «Про туризм». 

Функції, завдання, повноваження й організаційна структура Міністерства 
культури, спорту і туризму В’єтнаму врегульовані Постановою Уряду. Органі-
заційна структура Міністерства включає органи, які допомагають Міністру 
здійснювати державне управління (Управління з туризму, Управління старо-
давньої культури – туризму народностей В’єтнаму, Управління зі спорту), 
18 відділів, а також установи, які сприяють державному управлінню (газета 
«Культура», журнал «Культура – мистецтво», Державний інститут мистецтво-
знавства, Центр інформатики і технологій, Інститут кадрів управління 
культурою, спортом і туризмом). 

Організаційна структура Управління з туризму В’єтнаму має багато 
спільного зі структурою інших управлінь. З метою оптимізації організаційної 
структури Управління з туризму В’єтнаму запропоновано створити сім 
структурних підрозділів в цьому Управлінні, що дасть можливість підвищити 
ефективність державного управління цією сферою. 

Прийнятним може бути й інший підхід, відповідно до якого пропонується 
закріпити функції з розвитку туризму за відділом туристичного ринку, 
реорганізувавши його у відділ туристичного ринку і розвитку туризму. У цьому 
разі ст. 3 Рішення Прем’єр-міністра В’єтнаму від 13 березня 2014 р. «Про 
функції, завдання, повноваження й організаційну структуру Управління з 
туризму Міністерства культури, спорту і туризму В’єтнаму» повинна бути 
викладена в такій редакції: «1. Відділ з подорожей. 2. Готельний відділ. 
3. Відділ туристичного ринку і розвитку туризму. 4. Відділ планів і фінансів. 
5. Відділ міжнародних відносин. 6. Відділ персоналу. 7. Канцелярія. 8. Дослід-
ницький інститут розвитку туризму. 9. Журнал «Туризм». 10. Газета «Туризм». 
11. Центр інформації про туризм». 

Центральним органом виконавчої влади у сфері туризму в Україні, крім 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі, є Державна служба України з 
питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, яка здійснює 
функції державного нагляду (контролю) у сфері туризму і курортів. 

Порівняльний аналіз повноважень Уряду і центральних органів виконавчої 
влади В’єтнаму й України в сфері туризму показав, що вони досить схожі, а їх 
відмінності пов’язані з особливостями туризму і, відповідно, туристичної 
діяльності в цих країнах. Використовуючи приклад Закону України «Про 
туризм» з метою більш ефективного здійснення державного управління туриз-
мом у В’єтнамі, запропоновано закріпити в Законі В’єтнаму «Про туризм» такі 
види туризму: дитячий, молодіжний, туризм для осіб похилого віку, сімейний, 
туризм для інвалідів, культурно-пізнавальний, релігійний, лікувально-
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оздоровчий, спортивний, екологічний, сільський, морський, підводний, 
гірський, пригодницький та інші види туризму. Доцільно також звернути увагу 
на досвід України щодо функціонування дорадчого органу Кабінету Міністрів 
України – Координаційної ради з питань туристичної діяльності. 

У підрозділі 2.3 «Повноваження місцевих органів виконавчої влади, що 
займаються питаннями туризму у В’єтнамі та Україні, і напрями покра-
щення їх реалізації» проаналізовано повноваження обласного народного комі-
тету в сфері туризму, що визначені Законом В’єтнаму «Про туризм». У В’єтна-
мі місцева влада здійснюється в області, повіті, селі та складається з народної 
ради і народного комітету. Народна рада обирається населенням. Народний 
комітет обирається народною радою і є місцевим виконавчим органом. 

В обласному народному комітеті спеціальним підрозділом з питань 
культури, спорту, туризму, реклами і сім’ї є відділ культури, спорту і туризму. В 
містах Хошиміні і Ханої у зв’язку з великим потоком туристів були створені 
відділи туризму. Рекомендується створити такі відділи і в інших областях, що 
мають значні туристичні ресурси. У зв’язку з цим пропонуються зміни до 
Циркуляру Міністерства культури, спорту і туризму В’єтнаму і Міністерства 
внутрішніх справ В’єтнаму від 06 червня 2008 р. «Про функції, завдання, 
повноваження й організаційну структуру відділу культури, спорту і туризму 
обласного народного комітету і відділу культури та інформатики повітового 
народного комітету». 

Основними завданнями і повноваженнями обласного відділу культури, 
спорту і туризму є: подання обласному народному комітету на розгляд проектів 
рішень, наказів, планів розвитку туризму; контроль, організація виконання 
нормативних актів, планів, програм; організація оприлюднення затверджених 
планів розвитку туризму; проведення інвентаризації, оцінювання, класифікації, 
створення бази даних туристичних ресурсів області; здійснення заходів щодо 
охорони, відновлення, раціонального використання і розвитку туристичних 
ресурсів тощо. 

Спеціальним підрозділом повітового народного комітету є відділ культури й 
інформатики. У сфері туризму його основними завданнями і повноваженнями 
є: надавати повітовому народному комітету на розгляд проекти рішень, наказів, 
планів, програм розвитку туризму; організовувати виконання нормативних 
актів, планів, програм; давати інструкції з охорони, раціонального викори-
стання туристичних ресурсів повіту; здійснювати керівництво сільськими 
спеціалістами; здійснювати перевірки виконання нормативних актів у сфері 
туризму. На відміну від обласного й повітового відділів, державний 
службовець із соціально-культурних проблем сільського народного комітету 
рішення приймати не уповноважений. 

В Україні до місцевих органів виконавчої влади, що здійснюють органі-
заційно-правове забезпечення туризму, відносяться місцеві державні адміні-
страції (обласні, районні, міські в містах Києві і Севастополі), діяльність яких 
регулюється Законом України «Про місцеві державні адміністрації». Їх 
повноваження у сфері туризму визначені ст. 11 Закону України «Про туризм». 
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Багато дослідників вказують на те, що в Україні існує проблема дублю-

вання повноважень місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 
самоврядування. Не є винятком і сфера туризму. У перспективі її планується 
вирішити через проведення реформи децентралізації влади і внесення змін в 
Конституцію України. 

Розділ 3 «Удосконалення правових засобів забезпечення туризму у 
В’єтнамі» містить три підрозділи, в яких розглядаються сучасні правові акти 
органів виконавчої влади в галузі туризму, правові засоби забезпечення 
підприємництва у сфері туризму та основні напрями удосконалення правових 
засобів забезпечення туризму у В’єтнамі. 

У підрозділі 3.1 «Сучасні правові акти органів виконавчої влади в галузі 
туризму» акцентовано окрему увагу на важливості підзаконного нормативно-
правового регулювання, що здійснюється Урядом В’єтнаму в сфері туризму. 
Завдання Уряду В’єтнаму – реалізація закріпленої в Конституції країни 
економічної політики, яка полягає в тому, що держава розвиває економіку за 
ринковими законами, але з державним управлінням і соціалістичну за своєю 
спрямованістю. 

Крім цього, Прем’єр-міністр В’єтнаму своїм рішенням затверджує Стра-
тегію розвитку туризму. Уряд й інші органи виконавчої влади В’єтнаму своїми 
актами затверджують плани розвитку туризму, які поділяються на генеральні 
та конкретні; приймають акти, що стосуються спільної діяльності кількох 
органів виконавчої влади у сфері туризму; акти про визнання туристичних 
районів, туристичних пунктів, туристичних ліній державними або місцевими і 
міст туристичними; акти щодо підготовки людських ресурсів для сфери 
туризму тощо. Під час розробки планів розвитку туризму повинні врахову-
ватися їх відповідність стратегії і планам соціально-економічного розвитку 
країни, стратегії розвитку туризму; забезпечення ними державного сувере-
нітету, безпеки, оборони, суспільного порядку; важливість їх спрямованості на 
розвиток і захист туристичних ресурсів, навколишнього середовища і 
унікальності національної культури; забезпечення співвідношення попиту і 
пропозиції; врахування переваг кожної області для раціонального, ефективного 
використання туристичних ресурсів. 

Щодо України, то, зокрема, розпорядженням Уряду від 06 серпня 2008 року 
схвалено Стратегію розвитку туризму і курортів. Багато українських вчених 
вважають, що діючі програми розвитку туризму переважно мають деклара-
тивний характер, а державній політиці з розвитку туристичної галузі не 
вистачає чіткості. 

У підрозділі 3.2 «Правові засоби забезпечення підприємництва у сфері 
туризму» розглядаються особливості правових засобів забезпечення підприєм-
ництва у сфері туризму у В’єтнамі і Україні. 

Зосереджено увагу на питаннях державної реєстрації суб’єктів підприєм-
ницької діяльності у сфері туризму, ліцензування, стандартизації, сертифікації, 
державного контролю у туристичній сфері, притягнення порушників до 
адміністративної відповідальності. Так, законодавство В’єтнаму передбачає 
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два види реєстрації суб’єктів підприємництва: 1) реєстрація підприємства, 
включаючи акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, 
товариство на вірі, приватне підприємство, яка здійснюється обласним органом 
реєстрації; 2) реєстрація підприємницьких сімей і кооперацій, яка здійснюється 
повітовим органом реєстрації. 

Для заняття окремими видами підприємництва у сфері туризму, крім 
свідоцтва про реєстрацію підприємства, потрібно отримати ліцензію. Для 
отримання ліцензії у відповідні органи влади надаються визначені Законом 
В’єтнаму «Про туризм» документи і свідоцтво про реєстрацію підприємства. 

Управління з туризму В’єтнаму, обласний відділ культури, спорту і туризму 
визначає категорії закладів розміщення туристів. Правовим засобом забезпе-
чення підприємництва у сфері туризму є державний контроль. У В’єтнамі з 
метою контролю відповідності туристичних продуктів встановленим вимогам 
застосовується сертифікація. Зокрема, сертифікації підлягає діяльність 
туристичних транспортних підприємств. Крім цього, здійснюється інспекційна 
діяльність. Вона спрямована на виявлення прогалин у механізмі управління, 
законодавстві з метою внесення компетентним органам пропозицій щодо їх 
подолання; запобігання правопорушенням та їх виявлення і застосування 
заходів відповідальності до порушників. 

Адміністративні правопорушення в сфері туризму, відповідальність за їх 
скоєння, компетенція державних органів, що притягують до відповідальності, 
визначаються Постановою Уряду В’єтнаму 2013 року «Про притягнення до 
відповідальності за адміністративні правопорушення в сфері культури, спорту, 
туризму та реклами». 

У підрозділі 3.3 «Основні напрями удосконалення правових засобів забез-
печення туризму у В’єтнамі» запропоновано доповнити законодавство 
В’єтнаму положеннями про заходи захисту і розвитку туристичних ресурсів; 
положеннями про удосконалення інформаційного забезпечення розвитку 
туризму; покращити правове забезпечення підготовки і розвитку людських 
ресурсів для сфери туризму. 

Необхідно удосконалити правила в’їзду до В’єтнаму, виїзду з В’єтнаму, 
транзиту і перебування туристів у В’єтнамі. Так, п. 1 ст. 20 Закону «Про виїзд 
із В’єтнаму, в’їзд до В’єтнаму, транзит, перебування у В’єтнамі іноземців» 
запропоновано викласти в такій редакції: «В’їзд іноземного громадянина, 
якому надано право в’їхати до В’єтнаму без візи, дозволяється, якщо його 
паспорт є ще дійсним не менше 6 місяців». 

З метою удосконалення окремих правових засобів забезпечення підприєм-
ництва у сфері туризму запропоновані зміни у законодавство В’єтнаму, 
зокрема, що стосуються: 1) осучаснення державних стандартів, встановлених 
для готелів; 2) підприємництва з організації міжнародних подорожей. Так, 
запропоновано Закон В’єтнаму «Про туризм» доповнити нормою такого 
змісту: «Туристична інспекція повинна періодично перевіряти підприємства, 
що займаються організацією міжнародних подорожей, на наявність не менше 
трьох гідів. Якщо підприємства, що займаються організацією міжнародних 
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подорожей, не забезпечують наявності не менше трьох гідів, вони несуть 
відповідальність відповідно до законодавства»; 3) підприємництва з організації 
подорожей в межах країни (щодо запровадження застави як умови створення 
підприємства, що займається організацією таких подорожей); 4) кількості 
співробітників інспекцій. Уряд має дозволити інспекціям збільшувати кількість 
співробітників для здійснення інспекційної діяльності. У зв’язку з цим Закон 
В’єтнаму «Про інспекцію» слід доповнити нормою такого змісту: «Кожне 
міністерство разом з Міністерством внутрішніх справ розробляє і вносить на 
розгляд Уряду пропозиції щодо штату співробітників інспекції, необхідного 
для інспекційної діяльності». 

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках сформульовані найбільш суттєві результати і положення ди-

сертаційного дослідження, наведені теоретичні узагальнення та шляхи вдоско-
налення організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі в контексті 
його порівняння з організаційно-правовим забезпеченням туризму в Україні: 

1. Туризм у В’єтнамі має свої особливості, обумовлені географічними, 
релігійними, культурними, історичними і іншими чинниками. Це приваблює 
значну кількість туристів з різноманітними туристичними вподобаннями, що 
активізує туристичну діяльність і позитивно впливає на темпи зростання 
національного доходу. У сфері туризму переплітаються інтереси економіки, 
культури, зайнятості населення, міжнародних відносин, екології, готельного, 
ресторанного та транспортного бізнесу. Держава здійснює організаційно-
правове забезпечення туризму. 

2. Поняття організаційно-правового забезпечення туризму тісно пов’язане з 
поняттями державного управління і державного регулювання туризму, яким 
притаманні певні ознаки. У В’єтнамі превалює державне управління сферою 
туризму, а в Україні – державне регулювання. 

Вплив держави на сферу туризму у В’єтнамі й Україні має як спільні риси 
(визначення туризму як важливої галузі економіки, формування і реалізація 
державної політики в цій галузі, регулювання відносин у сфері туризму на 
законодавчому рівні, наявність центрального органу виконавчої влади, що 
здійснює управління у сфері туризму, застосування певних правових засобів 
забезпечення сфери туризму), так і відмінності, обумовлені превалюванням 
державного управління у сфері туризму у В’єтнамі і державного регулювання 
сфери туризму в Україні. 

3. Під організаційно-правовим забезпеченням туризму запропоновано 
розуміти діяльність відповідних органів виконавчої влади центрального та 
місцевого рівнів з державного управління (регулювання) туризмом за допо-
могою правових засобів його забезпечення. Зроблено висновок про можливість 
використання у В’єтнамі окремих особливостей організаційно-правового 
забезпечення туризму України додатково до усталеного організаційно-
правового забезпечення. 
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4. До основних засобів державного управління туризмом у В’єтнамі 

відносяться: розроблення й організація виконання планів і політики розвитку 
туризму; розроблення, видання й організація виконання нормативних актів, 
включаючи акти про техніко-економічні стандарти в туристичній діяльності; 
організація обстеження, оцінювання туристичних ресурсів з метою підготовки 
планів розвитку туризму, визначення туристичних районів, пунктів, міст; 
видача, вилучення ліцензій, свідоцтв у сфері туризму; пропагування, пояс-
нення законодавства й інформації про туризм; організація діяльності з 
розвитку туризму в країні і за кордоном; організація, управління діяльністю з 
підготовки людських ресурсів для туризму; здійснення державного контролю, 
розгляд скарг і справ про порушення законодавства про туризм. 

В Україні реалізація державної політики в галузі туризму здійснюється 
через: визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму, 
пріоритетних напрямів розвитку туризму; визначення порядку класифікації та 
оцінки туристичних ресурсів України, їх використання та охорони; 
спрямування бюджетних коштів на розроблення і реалізацію програм розвитку 
туризму; визначення основ безпеки туризму; нормативного регулювання 
відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших 
видів обслуговування громадян); ліцензування в галузі туризму, стандартизації 
туристичних послуг, визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців 
туристичного супроводу; встановлення системи статистичного обліку і 
звітності в галузі туризму та курортно-рекреаційного комплексу; організації і 
здійснення державного контролю за дотриманням законодавства в галузі 
туризму; визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень 
та підготовки кадрів у галузі туризму; участі в розробленні та реалізації 
міжнародних програм з розвитку туризму. 

5. Організаційно-правове забезпечення туризму у В’єтнамі пройшло три 
етапи становлення та розвитку (перший – з 1960 до 1986 років; другий – з 1986 
до 1999 років; третій – з 1999 року – до даного часу), кожен з яких 
характеризується своїми особливостями. Ці етапи стали визначальними у 
подальшому формуванні напрямів розвитку організаційно-правового 
забезпечення туризму. 

6. У світовій практиці існує кілька моделей організаційного забезпечення 
сфери туризму, проте жодна з них не може претендувати на універсальність та 
оптимальність. Модель організаційного забезпечення туризму у В’єтнамі 
характеризується наявністю Міністерства, що займається управлінням 
культурою, спортом і туризмом. Модель же організаційного забезпечення 
туризму в Україні характеризується наявністю Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі, Відмінність моделей визначається тим, що у В’єтнамі 
державне управління туризмом пов’язане зі сферами культури і спорту, а в 
Україні – зі сферою економічного розвитку і торгівлі. 

7. Вищим органом управління у сфері туризму у В’єтнамі є Уряд, який 
визначає туристичну політику. Центральним органом виконавчої влади, що 
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здійснює управління туризмом, є Міністерство культури, спорту і туризму 
В’єтнаму. До складу цього міністерства входить Управління з туризму В`єт-
наму. Організаційна структура Управління потребує вдосконалення. Як при-
клад для запозичення досвіду запропоновано структуру Управління з туризму 
Сінгапуру, де державне управління сферою туризму здійснюється більш 
ефективно. Або як мінімум обов’язковим структурним підрозділом Управління 
з туризму В’єтнаму має бути відділ, що займається питаннями розвитку 
туризму. 

В Україні вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет 
Міністрів України. Центральними органами виконавчої влади у сфері туризму 
є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, в складі якого є 
Управління туризму та курортів, а також Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, яка здійснює функції 
державного нагляду (контролю) у сфері туризму і курортів. 

У В’єтнамі державне управління туризмом відноситься до гуманітарної 
сфери. Можна було б запозичити досвід України, де сфера туризму знахо-
диться у віданні Міністерства економічного розвитку і торгівлі, та перенести 
вирішення питань державного управління туризмом з гуманітарної сфери до 
економічної. Або ж обрати інший підхід – створити самостійне Міністерство 
туризму В’єтнаму. 

8. Порівняння повноважень Уряду і центральних органів виконавчої влади 
В’єтнаму й України у сфері туризму показує, що вони досить схожі, а їх 
відмінності пов’язані з особливостями туризму і, відповідно, туристичної 
діяльності в цих країнах. З метою більш ефективного здійснення державного 
управління туризмом у В’єтнамі у Законі В’єтнаму «Про туризм» слід закрі-
пити положення про поділ туризму на види, а у подальшому на законодавчому 
рівні визначити характерні ознаки кожного з таких видів. 

Державне управління сферою туризму у В’єтнамі можна було б 
вдосконалити, використовуючи практику функціонування дорадчого органу з 
туризму Уряду або центрального органу виконавчої влади, що займається 
питаннями туризму, із залученням до його складу поряд з чиновниками 
підприємців, вчених, спеціалістів сфери туризму. Наприклад, в Україні ство-
рена Координаційна рада з питань туристичної діяльності як дорадчий орган 
Кабінету Міністрів України. 

9. У В’єтнамі на місцевому рівні державне управління сферою туризму 
здійснюють: відділ культури, спорту і туризму обласного народного комітету; 
відділ культури й інформатики повітового народного комітету; державний 
службовець із соціально-культурних проблем сільського народного комітету, 
який на відміну від обласного і повітового відділів не уповноважений 
приймати рішення. 

В Україні на місцевому рівні виконавчу владу здійснюють обласні, районні, 
міські в містах Києві і Севастополі державні адміністрації, в складі яких 
питаннями туризму займаються певні структурні підрозділи. 
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10. Запропоновано в тих областях В’єтнаму, де туризм розвивається 

швидше, де існують більш сприятливі умови і ресурси для його розвитку, 
розширити коло завдань та повноважень обласних органів влади у сфері 
туризму і збільшити штат їх співробітників. Необхідно реорганізувати 
обласний відділ культури, спорту і туризму, створивши відділ з туризму та 
відділ з культури і спорту не тільки в Ханої і Хошиміні, а й в інших областях, 
що мають значні туристичні ресурси. 

Основним завданням для України у питанні організаційного забезпечення 
туризму на місцевому рівні є розв’язання проблеми дублювання повноважень. 
В перспективі її планується вирішити, провівши реформу децентралізації 
влади шляхом внесення змін до Конституції України. 

11. Правовими засобами забезпечення галузі туризму органами виконавчої 
влади у В’єтнамі є правові акти, що ними приймаються. Зокрема, Прем’єр-
міністр В’єтнаму затверджує Стратегію розвитку туризму; Уряд та інші органи 
виконавчої влади В’єтнаму своїми актами затверджують плани розвитку 
туризму, які поділяються на генеральні та конкретні; приймають акти, що 
стосуються спільної діяльності кількох органів виконавчої влади у сфері 
туризму; акти про визнання туристичних районів, туристичних пунктів, 
туристичних ліній державними або місцевими і міст туристичними; акти з 
питань підготовки людських ресурсів для сфери туризму тощо. 

Крім того, окремо виділені правові засоби забезпечення підприємництва у 
сфері туризму (державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, 
ліцензування, стандартизація, сертифікація, державний контроль, притягнення 
порушників до адміністративної відповідальності). 

12. Пропонуються шляхи вдосконалення правових засобів забезпечення 
туризму у В’єтнамі. Доцільно доповнити законодавство положеннями про 
заходи захисту, розвитку туристичних ресурсів; положеннями про 
вдосконалення інформаційного забезпечення розвитку туризму; покращити 
правове забезпечення підготовки людських ресурсів для сфери туризму. 

13. З метою підвищення конкурентоспроможності туристичної сфери 
потребують вдосконалення правила виїзду з В’єтнаму, в’їзду до В’єтнаму, 
транзиту і перебування туристів у В’єтнамі, що містяться в Законі В’єтнаму 
«Про виїзд з В’єтнаму, в’їзд до В’єтнаму, транзит, перебування у В’єтнамі 
іноземців». Це сприятиме орієнтації окремих правових актів органів 
виконавчої влади на інтереси туристів. Важливо, зокрема, спростити умови 
транзиту в морському порту і умови в’їзду до В’єтнаму, відмінивши умову про 
в’їзд без візи тільки через 30 днів з дня виїзду. 

14. Запропоновано внести зміни до законодавства В’єтнаму, зокрема, щодо 
державних стандартів, встановлених для готелів, підприємництва з організації 
міжнародних подорожей і подорожей в межах країни, кількості співробітників 
інспекцій. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Чан Т. В. Організаційно-правове забезпечення туризму у В’єтнамі 

(порівняльний аналіз з Україною). – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України, Київ, 2016. 

Дисертація присвячена комплексному загальнотеоретичному і приклад-
ному дослідженню організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі в 
контексті його порівняння з організаційно-правовим забезпеченням туризму в 
Україні та обґрунтуванню наукових висновків і пропозицій щодо його 
вдосконалення. 

У роботі розглянуті особливості туризму у В’єтнамі, співвідношення 
понять державного управління, державного регулювання й організаційно-
правового забезпечення туризму. Проаналізовано історію виникнення і роз-
витку організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі. Визначено 
світові моделі організаційного забезпечення туризму, сучасний стан і шляхи 
вдосконалення організації та діяльності Уряду і центральних органів виконав-
чої влади В’єтнаму та України у сфері туризму. Розглянуті повноваження 
місцевих органів виконавчої влади, що займаються питаннями туризму у 
В’єтнамі й Україні, та запропоновано напрями покращення їх реалізації. 
Охарактеризовано правові засоби забезпечення туризму у В’єтнамі і 
запропоновано напрями їх удосконалення. 

Сформульовано висновки і пропозиції внесення змін до законодавства 
щодо організаційно-правового забезпечення туризму у В’єтнамі. 

Ключові слова: туризм, організаційно-правове забезпечення, державне 
управління, державне регулювання, адміністративно-правове регулювання, 
Уряд, центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, 
правові засоби забезпечення туризму. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Чан Т. В. Организационно-правовое обеспечение туризма во Вьетнаме 

(сравнительный анализ с Украиной). – На правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 
право; информационное право. – Институт государства и права им. В. М. Ко-
рецкого НАН Украины, Киев, 2016. 

Диссертация посвящена комплексному общетеоретическому и приклад-
ному исследованию организационно-правового обеспечения туризма во 
Вьетнаме в контексте его сравнения с организационно-правовым обеспечением 
туризма в Украине и обоснованию научных выводов и предложений по его 
усовершенствованию. 
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В диссертации рассмотрены особенности туризма во Вьетнаме, соотно-

шение понятий государственного управления, государственного регулирования 
и организационно-правового обеспечения туризма. Сделан вывод, что во 
Вьетнаме превалирует государственное управление сферой туризма, а в 
Украине – государственное регулирование. Усовершенствовано определение 
организационно-правового обеспечения туризма как деятельности соответ-
ствующих органов исполнительной власти центрального и местного уровней 
по государственному управлению (регулированию) туризмом при помощи 
правовых средств его обеспечения. 

Проанализированы три этапа развития организационно-правового обес-
печения туризма во Вьетнаме: 1) с 1960 по 1986 годы; 2) с 1986 по 1999 годы; 
3) с 1999 года – до сих пор. 

Дана характеристика мировых моделей организационного обеспечения 
туризма. Определено, что модель организационного обеспечения туризма во 
Вьетнаме характеризуется наличием министерства, занимающегося управ-
лением туризмом и другими отраслями (Министерство культуры, спорта и 
туризма), в названии которого фигурирует «туризм», и Управления по туризму 
в составе Министерства. Модель же организационного обеспечения туризма в 
Украине характеризуется наличием Министерства экономического развития и 
торговли, в состав которого входит Управление туризма и курортов. 

Определено современное состояние и пути совершенствования органи-
зации и деятельности Правительства и центральных органов исполнительной 
власти Вьетнама и Украины в сфере туризма. Сравнение их полномочий 
показало, что они достаточно похожи, а их отличия связаны с особенностями 
туризма и, следовательно, туристической деятельности в этих странах, 
которые, в свою очередь, обусловлены целым рядом факторов (геогра-
фических, культурных, исторических, религиозных и др.). 

Государственное управление сферой туризма во Вьетнаме предлагается 
усовершенствовать, используя практику функционирования совещательного 
органа по туризму Правительства или центрального органа исполнительной 
власти, занимающегося вопросами туризма, с привлечением в его состав 
наряду с чиновниками предпринимателей, ученых, специалистов сферы 
туризма. Также предлагается усовершенствовать организационную структуру 
Управления по туризму Вьетнама. 

Рассмотрены полномочия местных органов исполнительной власти, зани-
мающихся вопросами туризма во Вьетнаме и Украине, и предложены направ-
ления улучшения их реализации. Указывается, что в тех областях Вьетнама, 
где туризм развивается быстрее, где существуют более благоприятные условия 
и ресурсы для его развития, необходимо расширить круг задач и полномочий 
областных органов власти в сфере туризма и увеличить штат их сотрудников. 
Предлагается реорганизовать областной отдел культуры, спорта и туризма и 
создать отдел по туризму не только в Ханое и Хошимине, но и в областях, 
имеющих значительные туристические ресурсы. 



 20
Дана характеристика правовых средств обеспечения туризма во Вьетнаме и 

предложены направления их совершенствования. В частности, целесообразно 
дополнить законодательство положениями о мероприятиях защиты, развития 
туристических ресурсов; положениями об усовершенствовании информа-
ционного обеспечения развития туризма; улучшить правовое обеспечение 
подготовки человеческих ресурсов для сферы туризма. Предложено внести 
изменения в законодательство Вьетнама, касающиеся государственных 
стандартов, установленных для гостиниц, предпринимательства по органи-
зации международных путешествий и путешествий в пределах страны, 
количества работников инспекций. 

Ключевые слова: туризм; организационно-правовое обеспечение, госу-
дарственное управление, государственное регулирование, административно-
правовое регулирование, Правительство, центральные органы исполнительной 
власти, местные органы исполнительной власти, правовые средства 
обеспечения туризма. 

 
SUMMARY 

 
Chan T. V. Organizational and legal support of the tourism in Vietnam 

(comparative analysis to Ukraine). – On the right of the manuscript. 
The thesis for the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.07 – 

administrative law and procedure; finance law; information law. – Institute of State 
and Law named after V. M. Koretsky of National Academy of Sciences of Ukraine, 
Kyiv, 2016. 

The thesis is devoted to the complex general theoretical and practical research of 
the organizational and legal support of the tourism in Vietnam in the context of his 
comparison of the organizational and legal support of the tourism in Ukraine and 
substantiation of the scientific findings and suggestions for improvement. 

There are the features of tourism in Vietnam, the relationship between the 
concepts of the public administration, the state regulation and the organizational and 
legal support of the tourism in the thesis. The origins and development of the 
organizational and legal support of the tourism in Vietnam were analyzed. There 
were determined the world model of the organizational support of the tourism, the 
modern situation and the ways of improving the organization and activities of the 
Governments and the central executive authorities in Ukraine and Vietnam in the 
sphere of the tourism. There was considered the powers of the local authorities in the 
sphere of the tourism in Vietnam and Ukraine, and were suggested the areas of 
improving the implementation. There were characterized the legal means of the 
tourism in Vietnam and the ways of the improvement were proposed. 

The conclusions and proposals of the amendments to the legislation on the 
organizational and legal support of the tourism in Vietnam were formulated. 

Key words: tourism, organizational and legal support, public administration, 
regulation, state regulation, Government, central executive authorities, local 
executive authorities, legal means of the support of the tourism. 
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