


       

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Правове регулювання 

туристичної діяльності”) 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів, 4  

Галузь знань 

24 Сфера 

обслуговування 
(шифр, назва) 

Нормативна 

 

Модулів –   Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
Спеціальність  

242 Туризм 

 

Другий Другий 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

Четвертий Четвертий 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

32 год. 14 год 

Практичні, семінарські 

32 год.  8 год 

Лабораторні 

 год.   

Самостійна робота 

56 год. 98 год. 

ІНДЗ:  

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання – 64/56 

для заочної форми навчання – 22/98 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу “Правове регулювання туристичної діяльності”: сформувати в 

студентів професійні знання й уміння щодо практичного застосування правових знань при 

забезпеченні туристичної діяльності. Тематика курсу послідовно знайомить з нормативно-

правовим регулюванням туристичної діяльності, у т.ч. нормами міжнародних актів, 

особливостями правового регулювання окремих видів туристичної діяльності. 

Навчальна програма курсу передбачає поглиблений розгляд практичних питань 

пов’язаних з процедурою державної реєстрації суб’єктів господарювання, підготовкою 

пакетів документів для отримання документів дозвільного характеру, розробкою проектів 

договорів, що опосередковують надання туристичних послуг. 



Завдання: ознайомити майбутніх працівників туристичної індустрії з правовою 

термінологією, понятійним апаратом і забезпечити його засвоєння студентами; озброїти 

студентів системою знань у сфері теоретичних, методичних, практичних основ правового 

регулювання туристичної діяльності; засвоїти порядок державної реєстрації суб’єктів 

туристичної діяльності; вивчити підстави та порядок отримання документів дозвільного 

характеру необхідних для здійснення туристичної діяльності; оволодіти навиками 

складання проектів договорів, що опосередковують надання туристичних послуг.  

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: понятійний апарат та особливості правового регулювання туристичної 

діяльності. 

вміти: застосовувати на практиці норми туристичного законодавства; формувати 

пакети документів для державної реєстрації суб’єктів туристичної діяльності, а також для 

отримання документів дозвільного характеру; розробляти проекти договорів, що 

опосередковують надання туристичних послуг. 

  

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Загальні засади правового регулювання туристичної 

діяльності. 

 

Тема 1. Загальна характеристика курсу «Правове регулювання туристичної 

діяльності». 

Предмет курсу «Правове регулювання туристичної діяльності». Мета, завдання та 

система курсу «Правове регулювання туристичної діяльності».  

Джерела курсу «Правове регулювання туристичної діяльності». Міжнародно-

правові акти у сфері туристичної діяльності. Загальні нормативно-правові акти, що 

регулюють відносини у сфері  туристичної діяльності. Спеціальні нормативно-правові 

акти, що регулюють відносини у сфері  туристичної діяльності. Закон України «Про 

туризм» як основний регулятор туристичних відносин. 

Державні програми розвитку туризму в Україні: мета, завдання.  

Роль судової практики при регулюванні туристичних відносин. 

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності. 

Поняття суб’єктів (учасників) туристичної діяльності. Класифікація суб’єктів 

(учасників) туристичної діяльності.  

Учасники, в інтересах яких здійснюється туристична діяльність.  

Учасники, які надають туристичні послуги. Організаційно-правові форми 

юридичних осіб – суб’єктів туристичної діяльності. Порядок створення та державної 

реєстрації  юридичних осіб.  

Правовий статус фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та 

надають послуги туристичного супроводу. 

Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності як учасники туристичної 

діяльності. Порядок державної реєстрації фізичних осіб підприємців. 

 

Тема 3. Державне регулювання туристичної діяльності. 

Поняття державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

Правовий статус органів, що здійснюють регулювання в галузі туризму. Пріоритетні 

напрями державної політики в галузі туризму. Способи та цілі державного регулювання в 

галузі туризму.  

Ліцензування у сфері туристичної діяльності.  

Загальні положення стандартизації та сертифікації туристичних послуг. 



 

Тема 4. Договірне регулювання туристичної діяльності. 

Загальна характеристика та класифікація договорів в сфері туристичної діяльності. 

Поняття та ознаки договорів про надання туристичних послуг.  

Порядок укладення, форма та зміст договорів про надання туристичних послуг. 

Права та обов’язки сторін договорів про надання туристичних послуг. Відповідальність 

сторін договорів про надання туристичних послуг.  

Порядок зміни та припинення договорів про надання туристичних послуг. 

 

Тема 5. Правове регулювання безпеки туристичної діяльності. 

Поняття безпеки в галузі туризму та основні заходи щодо її забезпечення.  

Захист прав туристів.  

Загальна характеристика договорів страхування туристів. Основні поняття 

страхового права.  

Види договорів страхування туристів. Обов’язкові договори страхування туристів. 

Правове регулювання здійснення рятувальних заходів на об'єктах туристичних 

відвідувань. 

 

 

Змістовний модуль 2. Особливості правового регулювання окремих видів 

туристичної діяльності 

 

Тема 1. Правове регулювання туроператорської та турагентської діяльності. 

Поняття та ознаки туроператорської та турагентської діяльності. Правовий статус 

туроператорів та турагентів. Договірне регулювання відносин між туроператором і 

турагентом. Особливості цивільно-правової відповідальності туроператора і турагента. 

 

Тема 2. Правове регулювання готельного обслуговування. 

Нормативно-правове регулювання готельного обслуговування. Поняття та види 

готелів. Правовий статус суб’єктів, що надають готельні послуги.  

Загальна характеристика договорів, що опосередковують надання готельних 

послуг. Поняття та види договорів, що опосередковують надання готельних послуг. Права 

та обов’язки сторін договорів, що опосередковують надання готельних послуг. 

Відповідальність сторін договорів, що опосередковують надання готельних послуг. 

 

Тема 3. Особливості правового регулювання діяльності, пов’язаної з 

екскурсійним обслуговуванням. 

Нормативно-правове регулювання діяльності, пов’язаної з екскурсійним 

обслуговуванням. Поняття та види екскурсійного обслуговування.  

Правовий статус суб’єктів екскурсійного обслугововування. Порядок отримання 

документів дозвільного характеру для здійснення екскурсійного обслуговування. 

Договірне регулювання діяльності, пов’язаної з екскурсійним обслуговуванням. 

Відповідальність суб’єктів, що здійснюють екскурсійне обслуговування. 

 

Тема 4.  Правове регулювання сільського зеленого туризму. 

Нормативно-правове регулювання сільського зеленого туризму. Закон України 

«Про особисте селянське господарство» як один із регуляторів сільського зеленого 

туризму.  

Поняття та види сільського зеленого туризму. Правовий статус суб’єктів 

екологічного (зеленого) та сільського туризму.  

 



Тема 5. Правове регулювання лікувально-оздоровчого туризму. 

Нормативно-правове регулювання лікувально-оздоровчого туризму. Поняття та 

види лікувально-оздоровчого туризму. Правовий статус суб’єктів лікувально-оздоровчого 

туризму. Класифікація суб’єктів лікувально-оздоровчого туризму.  

Засади державного регулювання лікувально-оздоровчого туризму. 

 

Тема 6. Правове регулювання культурно-пізнавального туризму. 

Нормативно-правове регулювання культурно-пізнавального туризму. Поняття та 

види культурно-пізнавального туризму. Правовий статус суб’єктів культурно-

пізнавального туризму. 

Засади державного регулювання культурно-пізнавального туризму. 

 

Тема 7. Правове регулювання дитячого та молодіжного туризму. 

Нормативно-правове регулювання дитячого та молодіжного туризму. Поняття та 

види дитячого та молодіжного туризму. Правовий статус суб’єктів молодіжного та 

дитячого туризму.  

Засади державного регулювання дитячого та молодіжного туризму. Особливості 

правового забезпечення безпеки дитячого та молодіжного туризму. 

 

Тема 8. Правове регулювання туристичної діяльності в туристсько-

рекреаційних зонах. 

Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в туристсько-

рекреаційних зонах. Закони України «Про загальні засади створення і функціонування 

спеціальних (вільних) економічних зон» як один із регуляторів туристичної діяльності в 

туристсько рекреаційних зонах.  

Поняття та види туристсько-рекреаційних зон в Україні. Особливості правового 

режиму туристичної діяльності в туристсько-рекреаційних зонах України. 

Поняття та види суб’єктів туристичної діяльності в туристсько-рекреаційних зонах. 

Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності в туристсько-рекреаційних зонах. 

 

Тема 9. Специфіка правового регулювання міжнародного туризму. 

Нормативно-правове регулювання міжнародного туризму. Міжнародні 

нормативно-правові акти, що регулюють туристичні відносини, ускладнені іноземним 

елементом. Принципи правового регулювання міжнародного туризму. 

Основні поняття міжнародного туризму. Правовий статус міжнародних 

туристичних організацій. Всесвітня туристична організація як основний регулятор 

міжнародного туризму. Форми міжнародного співробітництва у сфері міжнародного 

туризму.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Всього  у тому числі Всього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи організації активного туризму 

Тема 1. Загальна 

характеристика курсу 

«Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності». 

8 2 2   4 9 1    8 



Тема 2. Правовий 

статус суб’єктів 

туристичної 

діяльності. 

8 2 2   4 11 1    10 

Тема 3. Державне 

регулювання 

туристичної 

діяльності. 

8 2 2   4 11 1    10 

Тема 4. Договірне 

регулювання 

туристичної 

діяльності 

12 4 4   4 13 1 2   10 

Тема 5. Правове 

регулювання безпеки 

туристичної 

діяльності 

12 4 4   4 13 1 2   10 

Разом – зм. модуль1 48 14 14   20 57 5 4   48 

Змістовий модуль 2. Організація та управління туристичними походами 

Тема 1. Правове 

регулювання 

туроператорської та 

турагентської 

діяльності 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 2. Правове 

регулювання 

готельного 

обслуговування. 

8 2 2   4 6 1 1   4 

Тема 3. Особливості 

правового 

регулювання 

діяльності, пов’язаної 

з екскурсійним 

обслуговуванням 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 4. Правове 

регулювання 

сільського зеленого 

туризму. 

8 2 2   4 5 1    4 

Тема 5. Правове 

регулювання 

лікувально-

оздоровчого 

туризму 

8 2 2   4 8 1 1   6 

Тема 6. Правове 

регулювання 

культурно-

пізнавального 

туризму. 

8 2 2   4 7 1    6 

Тема 7. Правове 

регулювання 

дитячого та 

молодіжного 

9 2 2   5 7 1    6 



туризму 

Тема 8. Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності в 

туристсько-

рекреаційних зонах 

9 2 2   5 7 1    6 

Тема 9. Специфіка 

правового 

регулювання 

міжнародного 

туризму 

6 2 2   2 8 1 1   6 

Разом –зм. модуль 2 72 18 18   36 63 9 4   50 

Всього годин 120 32 32   56 120 14 8   98 

 
5.Теми семінарських занять 

  

№з/п Назва теми Кількість год 

1 Правовий статус суб’єктів туристичної діяльності. 2 

2 Державне регулювання туристичної діяльності. 2 

3 Договірне регулювання туристичної діяльності 4 

4 Правове регулювання безпеки туристичної діяльності 2 

5 Правове регулювання туроператорської та турагентської 

діяльності, готельного туризму 

2 

6 Особливості правового регулювання екскурсійного, сільського 

зеленого туризму 

2 

7 Правове регулювання лікувально-оздоровчого та культурно –

пізнавального туризму 

2 

8 Правове регулювання міжнародного туризму 4 

 

6. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Підготовка пакету документів для державної реєстрації суб’єктів 

туристичної діяльності 

4 

2 Документальне оформлення пакету документів для отримання 

документів дозвільного характеру, необхідних для здійснення 

туристичної діяльності. 

4 

3 Складання проектів договорів, що опосередковують надання 

туристичних послуг 

4 

   

 

                                                                                                              

7. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Джерела правового регулювання туристичної діяльності  11 

2 Поняття і види суб’єктів туристичної діяльності 11 

3 Державна регуляторна політика в сфері туристичної діяльності 11 



4 Загальна характеристика договорів, що опосередковують надання 

туристичних послуг  

11 

5 Захист прав туристів 11 

6 Правовий статус туроператора та турагента  11 

7 Поняття та види діяльності, пов’язаної з екскурсійним 

обслуговуванням 

11 

8 Правовий режим туристичної діяльності у туристсько-

рекреаційних зонах 

11 

9 Принципи правового регулювання міжнародного туризму. 

 

10 

 Разом 98 

 

8. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 
 

Індивідуальне навчально - дослідне завдання виконується студентом під 

керівництвом викладача і полягає у виконанні індивідуальних завдань, що є однією  з 

форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Індивідуальні 

завдання виконується у формі рефератів, теми яких видаються в терміни передбачені 

робочою навчальною програмою. Студентам пропонується на вибір наступні теми: 

1. Джерела курсу «Правове регулювання туристичної діяльності». 

2. Міжнародно-правові акти у сфері туристичної діяльності. 

3. Роль судової практики при регулюванні туристичних відносин. 

4. Завдання Державних програм розвитку туризму. 

5. Поняття суб’єктів (учасників) туристичної діяльності. 

6. Права суб’єктів туристичної діяльності. 

7. Обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. 

8. Правовий статус фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та 

надають послуги туристичного супроводу. 

9. Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів туристичної діяльності. 

10. Порядок створення та державної реєстрації  юридичних осіб. 

11. Фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності як учасники туристичної 

діяльності. 

12. Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців. 

13. Правовий статус туроператора. 

14. Правовий статус турагента. 

15. Правовий статус суб’єктів туристичного супроводу. 

16. Поняття державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

17. Правовий статус органів, що здійснюють регулювання в галузі туризму.  

18. Пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. 

19. Способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. 

20. Загальні положення стандартизації туристичних послуг. 

21. Порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу. 

22. Програми розвитку туризму в Україні: порядок прийняття, правове значення. 

23. Поняття та види регуляторних актів в галузі туризму. 

24. Поняття та види туроператорської діяльності. 

25. Правове регулювання відповідальності туроператорів. 

26. Правове регулювання відповідальності турагентів. 

27. Пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. 

28. Способи державного регулювання в галузі туризму. 

29. Цілі державного регулювання в галузі туризму. 

30. Порядок ліцензування туроператорської діяльності. 

31. Ліцензійні умови туроператорської діяльності. 



32. Наведіть визначення поняття ліцензії. 

33. Порядок стандартизації туристичних послуг. 

34. Поняття та загальна характеристика договору страхування відповідальності 

суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста. 

35. Права та обов’язки сторін договору страхування відповідальності суб'єктів 

туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста. 

36. Поняття та загальна характеристика договору страхування відповідальності 

суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну майну туриста. 

37. Поняття та загальна характеристика договору медичного страхування туристів. 

38. Права та обов’язки сторін договору медичного страхування туристів. 

39. Поняття та загальна характеристика договору страхування туристів від нещасних 

випадків. 

40. Правове регулювання страхування покриття витрат, пов’язаних з анулюванням 

договору на туристичне обслуговування з ініціативи туриста. 

41. Право туриста (споживача) на інформацію про умови надання туристичних послуг. 

42. Поняття та загальна характеристика договору на туристичне обслуговування. 

43. Порядок укладення, форма та зміст договору на туристичне обслуговування. 

44. Права та обов’язки сторін договору на туристичне обслуговування. 

45. Відповідальність сторін договору на туристичне обслуговування. 

46. Поняття та загальна характеристика договору на екскурсійне обслуговування. 

47. Поняття та загальна характеристика договору на готельне обслуговування. 

48. Порядок оформлення ваучера як письмової форми договору на туристичне або на 

екскурсійне обслуговування. 

49.   Правовий статус об’єднань підприємств учасників відносин, що виникають при 

здійсненні туристичної діяльності. 

50. Правовий статус громадських організацій туристичної спрямованості. 

 

9. Методи контролю 
1. Поточний – реалізовується на семінарських заняттях. За змістом він охоплює 

перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який 

охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно 

опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст кожної теми, 

умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної 

роботи. 

2. Підсумковий – здійснюється у формі письмової комплексної контрольної роботи, 

яка охоплює матеріал тем модуля. Кожному студенту видається індивідуальний варіант 

контрольних завдань, що складається з трьох частин: 

перша частина – студент має дати чітке визначення головним поняттям і термінам; 

друга частина – студент має дати ґрунтовну відповідь стосовно особливостей 

організації видів активного туризму (пішохідний, гірський, водний, спелео, кінний). 

 Під час модульного контролю враховуються результати науково-дослідної та 

самостійної роботи студента. 

Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох академічних 

годин. До модульного контролю допускаються всі студенти незалежно від їхньої поточної 

успішності та відвідування занять. Під час підсумкової модульної оцінки враховуються 

всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою, та які вони мали виконати 

під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модуля. 

Результати модульного контролю доводяться до відома студентів протягом тижня 

після його проведення. Сумарна модульна оцінка визначається після останнього 

модульного контролю з навчальної дисципліни. Сумарна модульна оцінка переводиться в 

залікову оцінку згідно шкали оцінювання. 

 



10. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит  Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 
50 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т

1 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т

7 

Т

8 

Т9   

2 4 4 4 2 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків). Максимальну кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка 

завершується заліком можливо отримати здавши всі семінарські і практичні заняття та 

виконавши всі тестові завдання. При оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними 

системами. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 

Оцінка 

ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А 90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 81-89 

добре  
71-80 С 71-80 

61-70 D 61-70 
задовільно  

51-60 E 51-60 

21-50 FX 21-50 незадовільно  не зараховано  

0-20 
F 

0-20 
незадовільно  

(без права перездачі) 

не зараховано  

(без права перездачі) 

 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі 

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 

 

11. Методичне забезпечення 

Базова література до теми: 

1. А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. Правове регулювання туристської діяльності: 

Навчальний посібник. - Харків: ХНАМГ, 2010.-282с. 

2. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст] : навч. посіб. / 

Є. В. Козловський. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. –272 с. 

3. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний посібник (для студентів, які 

навчаються за напрямом підготовки 0504 «Туризм»). / Т. А. Коляда. – Харків : ХНАМГ, 

2008. – 182 с.  

4. Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.- метод. посібник / 

М.Ващишин. – Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. – 168 с. 



5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / Під ред. В.К.Федорченка. – К.: 

2002. 

6. Матвієнко А.Т.Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм» / 

[Матвієнко А.Т., Приянчук І.В., Лесик М.А., Андрейцев В.В.] – К.: Науково-дослідний 

інститут туризму та курортів, 2006. – 212 с. 

7. Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний коментар / М.Р.Гнатюк – К.: 

Видавничий дім «Ін Юре», 2006. – 197 с. 34.  

 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України. 

2. Цивільний кодекс України. 

3. Господарський кодекс України. 

4. Закон України «Про туризм» від 15 вересня 1995 року / Відомості Верховної Ради 

України. - 1995. - №31. - Ст. 241.Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4 

лютого 1994 року / Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №23. - Ст.162. 

5. Закон України «Про захист прав споживачів» від 15 грудня 1991 року / Відомості 

Верховної Ради України. - 1991. - № 30. - Ст.379. 

6. Закон України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» 

від 21 січня 1994 року / Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. - Ст. 101. 

7. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року / Відомості Верховної Ради 

України. - 1996. - № 39. - Ст. 181. 

8. Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 року // Відомості Верховної Ради 

України від 15.12.2000 — 2000 р., № 50, стаття 435 

9. Закон України «Про міжнародні договори» від 29 червня 2004 року // Відомості 

Верховної Ради України від 10.12.2004 — 2004 р., № 50, стаття 540 

10. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року // Голос 

України від 12.06.1991 

11. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року // Відомості  

Верховної Ради України, 1991 р.,  N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90. 

12. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року // Відомості 

Верховної Ради України, 2008 p., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35, ст. 344; 2015 р., № 10, ст. 

58. 

13. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань» від 15 травня 2003 року // Відомості Верховної 

Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263;  

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов тур 

операторської діяльності» від 11 листопада 2015 року №991 // Урядовий кур'єр 

від 23.12.2015 року. - № 240.  

15. Угода між ООН і Всесвітньою туристичною організацією, затверджена резолюцією 

ООН від 23.12.2003 року № 58/232 

16. International Convention on the Travel Agency Contract. Uniform Law Review // 

UNIDROIT. - Rome, 1970. - P. 66-93. 

17. Директива ЄС №90/314 від 13.06.1990 р. 

18. Директива ЄС №93/13 від 21.04.1993 р. 

19. Директиви ЄС №94/47 від 26.10.1994 р. 

 

Спеціальна наукова література: 

1. Руденко Л.Д. Щодо відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // Форум права. – 

2011 .- №3. – С. 668 – 674. 

2. Федорченко Н. Правові проблеми надання послуг з перевезення туроператорами // 

Підприємництво, господарство і право. – 2010. - №7. – С.85-88. 



3. Шульга Р.Р. Проблемні питання відповідальності суб’єктів туристичної діяльності // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. – Випуск 2. – Том 2. – 2014. 

4. Гудима М. До питання про розподіл відповідальності між туроператором і тур агентом 

// Підприємництво, господарство і право. – 2012. - №6. – С.49-52. 

5. Серьогін О.Ю. Правове регулювання міжнародних туристичних відносин: автореф. 

дис…канд..юрид.наук: спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – К., 2012. – 21 с. 

6. Федорченко Н.В. Цивільно-правові проблеми надання готельних послуг // Часопис 

Київського університету права. – 2010. - №4. – С.169-174. 

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. За ред. проф. Коссака В.М. 

– К.: Істина, 2008. 

8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України. За ред. проф. Коссака 

В.М. – К.: Правова єдність, 2010. 

9. Корасташивець Ю.Г. Визначення поняття «готель» та «аналогічні засоби розміщення» 

за законодавством України // Часопис Київського університету права. – 2012 - №3 – С.221-

224. 

10. Яворський Р.І. Генеза правового регулювання туристичних відносин // Університетські 

наукові записки. – 2012. - №4. – С.214 – 220. 

11.Серьогін О. Ю. Роль та необхідність уніфікації матеріальних норм у правовому 

регулюванні міжнародних туристичних відносин в Україні // Актуальні проблеми 

міжнародних відносин: Збірник наук. праць. Випуск 13 (частина ІІ). - К.: Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка ІМВ, 1999. - С. 86-95. 

12. Серьогін О. Ю. Систематизація туристичного законодавства України як передумова 

інтеграції до ЄС // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К.: Інститут законодавства 

Верховної Ради України, 1999. - С. 563-567. 

13. Серьогін О. Ю. Особливості публічно-правового регулювання міжнародних 

туристичних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових 

праць. Випуск 22 (Частина ІІ). - К.: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка ІМВ. - 2000. - С. 123-136. 
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3. Судова практика: 

1. Витяг з судової практики Верховного суду України з розгляду цивільних справ про 

захист прав споживачів (2009-2012рр.) від 01.02.2013 року, підготовленим 

суддею Верховного Суду України Т.Є.Жайворонок і головним консультантом управління 

вивчення та аналізу судової практики С.В.Павловською. – Інтернет ресурс – 

www.rada.gov.ua/ 

2. Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за 

результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 

1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за II півріччя 2013 р. від 01.02.2014 

року – Інтернет ресурс – www.rada.gov.ua/ 

3. Рішення суду ЄС у справі Ерік Ділленкофер та інші проти Німеччини. 

 

 


