
 
 

 



 
 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни “ Законодавство у сфері 
гостинності та туризму) 

 

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 

(за вибором студента) 

 

Модулів – 2 
 (шифр, назва)

 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 Спеціальність _241 

«Готельно-

ресторанна справа» 

 

 

Третій - 

 Семестр 

Загальна кількість годин -

120 

Шостий - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4  

самостійної роботи 

студента – 56 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

Бакалавр 

32 год. 16 

Практичні, семінарські 

32 год. 16 

Лабораторні 

 год.   

Самостійна робота 

56 год. 88 

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 – 32/88 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни: ознайомити студентів з цілим пакетом нормативно – 

правових актів з питань туризму, навчити їх використовувати ці знання в майбутній 

діяльності, дати уявлення про масштаби застосування даних знань в практичній діяльності. 

Навчальний курс " Законодавство у сфері гостинності та туризму" складається:  

32 годин - лекції і 32 годин – практичних та семінарських занять, розрахований на 

аудиторну та самостійну роботу студента. 

Завдання курсу полягає у формуванні в студентів узагальнюючого розуміння 

всього правового процесу обслуговування туристів туристичною фірмою, а також 

організації такого обслуговування у сфері гостинності. У даному курсі 

розглядається організація роботи туристичної фірми із готелями, технологія 

обслуговування працівниками сфери гостинності, сутність, особливості й нормативно-

правова база туристичного обслуговування в Україні. В систематизованому вигляді 



вивчаються закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів 

України, та відомчі нормативні акти з питань туризму і туристичної (туроператорської і 

турагентської) діяльності. 

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:  

− нормативно-правову базу туристичного обслуговування в Україні; 

− сутність і соціальні цінності державної влади як дійового засобу авторитарної 

організації спільної діяльності людей та їх колективів в умовах 

громадянського суспільства; 

− державне управління як процес реалізації державної влади, її динаміки та 

змісту; 

− механізми державного управління, його основних елементів (суб’єктів, 

об’єктів, функцій);  

− проблеми централізації та децентралізації державного управління в сучасних 

умовах; 

− сутність та соціальні цінності регіонального управління як демократичної 

форми децентралізації державно-владних повноважень та однією з основ 

конституційного ладу України;  

− концептуальні і конституційно-правові основи регіонального управління, 

його основних інститутів;  

− сучасні проблеми розвитку та взаємодії державного та регіонального управ-

ління .  

 

вміти:  
− користуватися законодавчими і нормативно правовими актами в практичній  

організації туристичної діяльності; 

− формувати сучасне конструктивне мислення; 

− управляти формами і методами державного та регіонального управління у 

майбутній практичній діяльності. 

 

  

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Державна політика та основні законодавчі акти  в сфері 

гостинності та туризму  

Тема 1. Зміст та предмет спецкурсу “ Законодавство у сфері гостинності та туризму ”. 

Об’єкт, предмет та основні завдання наукової дисципліни. Загальнодержавні, регіональні 

та локальні рівні державного регулювання в  туризмі ( 2 год.) [1, с. 26-28]. 

 

Тема 2. Основні положення Закону України “Про туризм”. Загальні положення закону. 

Законодавство України про туризм. Туристичні ресурси України. Організаційні форми та 

види туризму. Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. ( 

2 год.) [2, с. 3-6]. 

 

Тема 3.Державна політика та державне регулювання в галузі туризму. Основні способи та 

цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної 

політики в галузі туризму. Органи, що здійснюють регулювання в туризмі. Повноваження 

органів регулювання туристичної діяльності. Програми розвитку туризму в Україні ( 2 

год.) [1, с. 6-9]. 

 

Тема 4. Безпека туризму. Безпека в галузі туризму. Захист інтересів українських туристів 

за межами України. Фінансове забезпечення відповідальності тур оператора та турагента. 

Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок. ( 2 год.) [2, с. 12-15]. 



 

Тема 5. Організація туристичної діяльності.  Ліцензування туристичної діяльності. 

Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності. Встановлення об’єктів 

туристичної інфраструктури. Договір на туристичне обслуговування. Договір на 

екскурсійне обслуговування. Договір на готельне обслуговування. Ваучер. Права та 

обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. Права та обов’язки туристів і екскурсантів.(2 

год) [2, с. 15-22]. 

 

Тема 6. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за порушення 

законодавства України про туризм. Органи уповноважені на здійснення контролю за 

діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за порушення законодавства в галузі 

туризму. Відповідальність органів державної влади у галузі туризму. Цивільно-правова та 

інші види відповідальності суб’єктів туристичної діяльності. Відшкодування шкоди, 

завданої порушенням законодавства у галузі туристичної діяльності. [2, с. 25-27]. 

 

Змістовний модуль 2. Правове провадження туристичної діяльності 

 

Тема 7. Основні положення Закону України “Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності”. Визначення термінів. Сфера дії Закону. Основні принципи 

державної політики у сфері ліцензування. Повноваження органів державної влади . 

Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Функції органу ліцензування. 

Ліцензійні умови. Документи , що подаються органу ліцензування. Відомості, які містить 

ліцензія. Видача ліцензії. Нагляд і контроль у сфері ліцензування. Анулювання ліцензії. 

Відповідальність за порушення норм цього закону (4год). [2, с. 29-51]. 

 

Тема 8. Закон України “Про громадянство України”. Визначення термінів. Принципи 

законодавства України про громадянство. Належність до громадянства України. 

Документи, що підтверджують громадянство України. [2, с. 51-54]. 

 

Тема 9. Набуття громадянства України. Підстави набуття громадянства України. Набуття 

громадянства України за народженням, за територіальним походженням, внаслідок 

прийняття до громадянства, поновлення у громадянства. [2, с. 54-60]. 

 

Тема 10. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” Засади 

правового статусу іноземців та осіб без громадянства. Імміграція і тимчасове перебування 

іноземців та осіб без громадянства. Надання притулку. Надання статусу біженця. Набуття 

громадянства України. [1, с. 213-219]. 

 

Тема 11. Закон України “Про державний кордон України”. Державний кордон України. 

Визначення державного кордону. Встановлення державного кордону. Позначення 

державного кордону. Територіальне море України. Внутрішні води України. Режим 

державного кордону. [1, с. 197-206]. 

 

Тема 12. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України”. Право громадян України на виїзд, в’їзд. Документи на право виїзду і в’їзду. 

Порядок перетинання держ. Кордону. Порядок оформлення документів для виїзду 

громадян України за кордон. Термін і порядок розгляду заяв про оформлення паспорта 

для виїзду за кордон. Обмеження у праві виїзду. [2, с. 71-76]. 

 

Тема 13. Указ Президента України “Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 

2010 року”. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні. Мета та основні завдання 



розвитку туризму. Стратегія розвитку галузі туризму. Фінансове забезпечення основних 

напрямів розвитку туризму до 2010 р. [1, с. 26-29]. 

 

Тема 14. Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 р. Загальні положення. Мета і 

основні завдання Програми. Фінансове забезпечення Програми. Державне регулювання 

туризму. Розвиток матеріальної бази туризму. Використання рекреаційних ресурсів та 

культурної спадщини для розвитку туризму. Кадрове та науково-методичне забезпечення  

туристичної галузі (2 год) [2, с. 118-129]. 

  

Тема 15. Закон України “Про курорти”. Законодавство про курорти та   його завдання. 

Принципи державної політики у сфері курортної справи. Види курортів. Медичний 

профіль (спеціалізація) курортів. Природні лікувальні ресурси .  Створення та розвиток 

курортів. Розвиток курортів. Використання природних лікувальних ресурсів. (2 год) [1, с. 

15-25]. 

Тема 16. Підведення підсумків. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  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 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Державна політика та основні законодавчі акти в сфері 

гостинності та туризму. 

Тема 1. Зміст та 

предмет 

спецкурсу “ 

Законодавство у 

сфері гостинності 

та туризму 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Тема 2.Основні 

положення 

Закону України 

“Про туризм” 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Тема 3.Державна 

політика та 

державне 

регулювання в 

галузі туризму 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Тема 4. Безпека 

туризму. Безпека 

в галузі туризму 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Тема 5. 

Організація 

туристичної 

діяльності 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Тема 6. Контроль 

за діяльністю в 

галузі туризму 

9 2 2   5  7,5 1 1  5,5 

Разом – за 

модуль1 

54 12 12   30  35 1 1  33 



Змістовий модуль 2. Правове провадження туристичної діяльності 

 

Тема 7. Основні 

положення 

Закону України 

“Про 

ліцензування 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 8. Закон 

України “Про 

громадянство 

України” 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 9. Набуття 

громадянства 

України. 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 10. Закон 

України “Про 

правовий статус 

іноземців та осіб 

без 

громадянства” 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 11. Закон 

України “Про 

державний 

кордон України”. 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 12. Закон 

України “Про 

порядок виїзду з 

України і в’їзду 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 13. Указ 

Президента 

України “Про 

основні напрями 

розвитку туризму 

в Україні 

6 2 2   2  7,5 1 1  5,5 

Тема 14. 

Стратегія 

розвитку туризму 

до 2026 р 

7 2 2   3  7,5 1 1  5,5 

Тема 15. Закон 

України “Про 

курорти” 

7 2 2   3  7,5 1 1  5,5 

Тема 16. 

Підведення 

підсумків 

6 2 2   2       

Разом – зм. 

модуль 2 

66 20 20 2  26  85 10 10  55 

Усього годин  
120 32 32   56  120 16 16  88 

 



 

5.Теми семінарських занять 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Закон України «Про підприємництво» 2 

2 Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну.. 2 

3 Закон України «Про захист прав споживачів». 2 

4 Закон України «Про страхування» 2 

5 Правила обслуговування пасажирів повітряним транспортом 2 

6 Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну 2 

7 Оформлення та видача паспортів громадянина України і проїзних 

документів 

2 

8 Закон України «Про рекламу». 2 

9 Міжнародне співробітництво в галузі туризму.. 2 

10 Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». 2 

11 Закон України «Про аварійно-рятувальні служби». 2 

12 Моделі державного регулювання в туристичній галузі 2 

13 Особливості статутного фонду підприємств різних організаційно-

правових форм. 

2 

14 Інструкція про порядок тимчасового затримання або вилучення 

паспортних документів посадовими особами 

2 

   

 

6. Теми практичних  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Заповнення бланка візової анкети для оформлення іноземцями та 

особам без громадянства віз для в’їзду до України. 

2 

2 Методичні рекомендації щодо заповнення туристичного ваучера. 2 

 

                                                                                                              

8. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Регулювання в туризмі у Європейських країнах 11 

2 Туристичне регулювання в Азіатських країнах 11 

3 Нормативно правова база туристичної галузі міжнародних 

організацій 

11 

4 Міжнародні туристичні організації світу 11 

5 Пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази 

України 

12 

 Разом 56 

 

9. 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 (реферати), видаються студентам в терміни, передбачені робочою навчальною 



програмою. Виконання індивідуальних завдань створює умови для якнайповнішої 

реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та 

закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування 

знань на практиці.  

Студентам пропонується на вибір зробити порівняльну характеристику 

нормативно-правових актів України та: 

     Республіка Австрія 

     Князівство Андорра 

     Королівство Бельгія 

     Республіка Болгарія 

     Ватикан 

     Сполучене Королівство Великобританії та Північної Iрландії 

     Грецька Республіка 

     Королівство Данія 

     Естонська Республіка 

     Iрландія 

     Республіка Iсландія 

     Королівство Iспанія 

     Iталійська Республіка 

     Канада 

     Республіка Кіпр 

     Латвійська Республіка 

     Литовська Республіка 

     Князівство Ліхтенштейн 

     Велике Герцогство Люксембург 

     Республіка Мальта 

     Князівство Монако 

     Королівство Нідерланди 

     Федеративна Республіка Німеччина 

     Королівство Норвегія 

     Республіка Польща 

     Португальська Республіка 

     Румунія 

     Республіка Сан-Марино 

     Словацька Республіка 

     Республіка Словенія 

     Сполучені Штати Америки 

     Угорська Республіка 

     Фінляндська Республіка 

     Французька Республіка 

     Чеська Республіка 

     Швейцарська Конфедерація 

     Королівство Швеція 

     Японія. 

 

 Реферат повинен складатись з змісту (уточнюється з викладачем), вступом, 

основною частиною, списком використаних джерел. 

 

10. Методи контролю 

 1. Поточний - здійснюється на семінарських заняттях. За змістом він включає 

перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який 



охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, умінь самостійно опрацьовувати 

нормативно-правові акти та навчально-методичну літературу, здатність осмислити зміст 

вивчаємої 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 правовим поняттям та термінам; 

 друга частина - студент має дати ґрунтовну відповідь щодо особливостей елементів 

понять та термінів (ознаки, функції, форми, види, структура тощо); 

 Крім того, під час модульного контролю враховуються результати науково-

дослідної роботи та самостійної роботи студента. 

 Модульний контроль проводиться на останній парі модуля, протягом двох 

академічних годин. До модульного контролю допускаються усі студенти незалежно від їх 

поточної успішності та відвідування занять, але під час підсумкової модульної оцінки 

враховуються всі види робіт, передбачених робочою навчальною програмою та які вони 

мали виконати під час відпрацювання навчального матеріалу поточного модулю. 

 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   екзаменаційну   оцінку відповідно 

до шкали оцінювання. 

Питання для контролю: 

1. Закон України «Про туризм». Організаційні форми та види туризму. 

2. Закон України «Про туризм». Учасники відносин, що виникають при здійсненні 

туристичної діяльності 

3. Закон України «Про туризм». Основні способи та цілі державного регулювання 

в галузі туризму. 

4. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму. 

5. Закон України «Про туризм». Безпека в галузі туризму. 

6. Закон України «Про туризм». Фінансове забезпечення відповідальності 

туроператора та турагента. 

7. Закон України «Про туризм». Сертифікація і стандартизація у сфері 

туристичної діяльності.. 

8. Договір на туристичне обслуговування, згідно Закону України «Про туризм». 

9. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. Закон України «Про 

туризм». 

10. Права та обов’язки туристів  і екскурсантів з Закону України «Про туризм». 

11. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за порушення 

законодавства в галузі туризму. 

12. Основні положення Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» Принципи державної політики у сфері ліцензування. 

13. Організація туристичної діяльності в Україні. Основні етапи створення 

туристичного підприємства. 

14. Особливості статутного фонду підприємств різних організаційно-правових 

форм. 

15. Чотири моделі державного регулювання в туристичній галузі. 

16. Питання державного кордону в аспекті організації туристичної діяльності. 

17. Режим державного кордону України. Перетинання державного кордону 

України. 



18. Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму. 

19. Відповідальність в туристичній діяльності за злочини проти довкілля. 

20. Основні завдання ДАРТ. 

21. В яких напрямах працює ДАРТ, відповідно до покладених на неї завдань. 

22. Які права має ДАРТ. 

23. Управлінська структура Державної Агенції розвитку туризму. 

24. Стратегія розвитку туризму до 2026 р.. 

25. Основні правила перевезення пасажирів залізничним транспортом: оформлення 

проїзду, права громадян, перевезення дітей, термін дійсності проїзних 

документів. 

26. Міжнародне співробітництво в галузі туризму: ВТО, ВІТS (Міжнародне бюро з 

питань соціального туризму). 

27. Міжнародне співробітництво в галузі туризму: ЄТС (Європейська туристична 

комісія). 

28. Підприємництво в Україні згідно із Господарським кодексом України. 

Принципи підприємницької діяльності, організаційні форми підприємництва. 

29. Умови здійснення підприємницької діяльності. Державна реєстрація 

підприємництва. 

30. Підприємець і держава. Загальні гарантії прав підприємців. Державне 

регулювання підприємництва. 

31. Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну. В’їзд, виїзд і 

транзитний проїзд через територію Україну.  

32. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства, юридичних і фізичних осіб 

які їх приймають чи надають їм послуги, за порушення законодавства України. 

33. Закон України «Про захист прав споживачів», права споживачів та їх захист. 

34. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. 

35. Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну. Типи і види віз 

та терміни їх дії. 

36. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон і проїзного документа дитини,  їх тимчасового затримання та вилучення. 

37. Законодавство у сфері рятувальної справи. Завдання та функції аварійно-

рятувальних служб. 

38. Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу. Загальні умови перевезень. 

Використання міжнародних норм. 

39. Закон України «Про рекламу». Принципи реклами. Загальні вимоги до реклами. 

40. Види реклами. Загальні вимоги до реклами. Розміщення реклами. 

41. Закон України «Про курорти» Законодавство про курорти та його завдання. 

42. Види курортів. Природні лікувальні ресурси. 

43. Санітарна охорона курортів. Поняття округу санітарної охорони. Зони округу 

санітарної охорони. 

44. Органи, що здійснюють управління у сфері діяльності курортів та їх 

повноваження. 

45. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної діяльності. Організаційні 

вимоги. 

46. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної діяльності. Загальні 

вимоги до приміщення. 

47. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської діяльності. 

Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туроператора і 

турагента. 

48. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної діяльності. Загальні 

вимоги до укладання договорів при здійсненні діяльності. 



49. Ліцензійні умови провадження туристичної діяльності. Вимоги до здійснення 

турагентської діяльності. Права і обов’язки туроператорів і турагентів.  

50. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження туристичної 

діяльності. 

51. Організація перевірок, щодо дотримання ліцензіатом ліцензійних умов 

52. Права та обов’язки голови та членів комісії, при перевірці дотримання 

ліцензіатом ліцензійних умов. 

53. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці організаційних 

вимог. 

54. Завдання Кодексу законів про працю України. Трудовий договір 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для екзамену) 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль  

2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

Т7 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т 

13 

Т 

14 

Т 

15 

Т 

16 

2 2 2 2 2 3 3 6 6 6 6 5 5 3 4 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів 

 

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

заліків). 

� максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів; 

� при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

21-50 FX незадовільно  не зараховано  

0-20 F 
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. 

 

12. Методичне забезпечення 

Базова література до теми: 

1. 1. Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 

1282-IV 

2. Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження туроператорської та 

турагентської діяльності, затверджені наказом Держпідприємництва, Мінкультури 

від 11.09.2007 р. N 111/55. 

3. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно – правових 

актів. / Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
4. Нормативно правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ К.: Атака, 2004.-464 с. 
 

 Допоміжна література: 

  

1. Правознавство: Підручник/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: 

Юрінком Інтер, 2004. – 752 с. 

2. Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний 

коментар.-К.:Видав. Дім «ІнЮре»,2006.-196с. 

3. Фурса С.Я. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові 

документи.-К.,2006.-97с. 

4. Правовое обеспечение международного туризма: Учебно- 

практическое пособие. - К.: 2004. 

5. Туристична діяльність в України: нормативно-правове 

регулювання. - -К.:2006. 

6. Нормативно-правові акти України з питань туризму. - К.:2004. 

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями. 

10. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. зі 

змінами та доповненнями. 

11. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. в редакції Закона 

України від 18.11.2003 р. 

12. Закон України «Про ліцензування деяких видів господарської 

діяльності» від 01.06.2000 р. зі змінами та доповненнями. 

13. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. 

14. Постанова КМУ «Про правила в’їзду іноземців в Україну ,їх 

виїзду з України та транзитного проїзду через її територію» від 29.12.95р. 

№ 1047 зі змінами та доповненнями. 

15. Постанова КМУ « Про затвердження Порядку організації виїзду 

дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення від 21.12.2005 р. № 1251. 
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16. Постанова КМУ «Про введення нового порядку оформлення 



візових документів для в’їзду в Україну від 20.02.1999 р. № 227 зі змінами та 

доповненнями. 

17. Ліцензійні умови здійснення туроператорської та турагентської 

діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму 

України від 11.09.2007 р. № 111/ 55. 

18. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97, 

затверджений наказом Держстандрта України від 30.12.1997 р. № 822 зі 

змінами та доповненнями. 

19. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності, 

затверджена наказом Державної тристичної адміністрації та Держкомстата 

України від 12.11.2003 р. № 142\ 394. 

20. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства освіти 

України від 06.04.1996 р. № 96. 

21. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування, 

затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, 

метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37. 

22. Правила обов’язкової сертифікації послуг розміщення, 

затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, 

метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37. 
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