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ВСТУП
Туризм – це складна міжгалузева система, в якій тісно
переплітаються різні сектори національної економіки та види
економічної діяльності (готельного й ресторанного бізнесу,
санаторно-курортного комплексу, транспорту, зв’язку, екології,
охорони-здоров’я, культури тощо). Узгодженість інтересів
суб’єктів відносин, що виникають у сфері туризму, їх відповідне
соціальне спрямування та приведення у належну системність є
можливим лише за наявності якісного правового регулювання
туристичної діяльності.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Правове
регулювання туристичної діяльності» є формування теоретичних
знань про особливості правового регулювання туристичної
діяльності в Україні, а також навичок роботи з нормативноправовими актами, якими врегульовано відповідні відносини. Це
сприятиме підготовці висококваліфікованого фахівця з туризму,
який буде спроможний використовувати набуті знання у майбутній
професійній діяльності.
Завдання навчальної дисципліни – це вироблення у
студентів здатності до самостійного оволодіння законодавством
України, що регулює відносини у сфері туризму, правильного його
застосування, а також теоретична та практична підготовка
студентів з наступних питань:
– законодавчі засади регулювання туристичної діяльності;
– суб’єкти туристичних правовідносин;
– організаційно-правові засади туристичної діяльності;
– договірні відносини у сфері туризму;
– туристичні формальності та безпека туризму;
– правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в
Україну з метою туризму;
– правове забезпечення страхування в туристичній діяльності;
– особливості правового регулювання окремих видів туризму;
– правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності;
– правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері туристичної діяльності;
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–

юридична відповідальність за порушення у сфері туристичної
діяльності;
– правові аспекти співробітництва України з Європейським
Союзом у сфері туризму.
Навчання базується на поєднанні лекційних і практичних
занять.
Знання набуваються також в процесі самостійного
опанування змісту дисципліни.
Лекційні заняття передбачають теоретичне осмислення і
узагальнення складних розділів дисципліни, поєднуючи теоретичні
аспекти з аналізом проблем застосування законодавства в
практичній діяльності суб’єктів господарювання у сфері туризму.
Практичні заняття можуть проходити у форматі ділових і
ролевих ігор, диспутів і дискусій, презентацій виконаних
індивідуальних (колективних/групових) завдань, що підготовлені
самостійно за заздалегідь визначеними завданнями з даної
дисципліни у позааудиторний час.
У результаті вивчення дисципліни «Правове регулювання
туристичної діяльності» студенти повинні знати:
– визначення туристичної діяльності;
– систему нормативно-правових актів, якими врегульовано цю
діяльність;
– класифікацію суб’єктів туристичної діяльності;
– особливості правового регулювання договірних відносин у сфері
туризму;
– специфіку страхової діяльності у зазначений сфері;
– порядок оформлення виїзду туриста за кордон з метою туризму;
– специфіку правової регламентації окремих видів туристичної
діяльності;
– особливості правового регулювання туристичної діяльності у
контексті інтеграції України у Європейський Союз.
Студенти повинні уміти:
– виявляти проблеми та знаходити їх ефективне вирішення на
основі знань системи правового регулювання туристичної
діяльності;
– знаходити ефективне рішення у розв’язанні юридичних питань,
що виникають в практичній роботі при оформленні договору на
туристичне обслуговування;
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– ознайомити з правами та обов’язками туристів при здійсненні
ними туристичної подорожі;
– проінформувати туристів з вимогами чинного законодавства
України щодо дотримання туристичних формальностей при
перетині кордону;
– оформити страховий поліс, поінформувати туриста про умови
страхування, його права та обов’язки у разі страхового випадку;
– на основі здобутих знань організовувати та будувати правову
роботу підприємства у сфері туризму;
– розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні
договори у сфері туризму.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі.
Навчальна дисципліна «Правове регулювання туристичної
діяльності» викладається після опанування дисциплін «Основи
туризмознавства», «Правознавство», «Організація туристичних
подорожей», «Організація екскурсійних послуг», «Туроперейтинг».
Набуті знання із зазначеної дисципліни сприятимуть більш
якісному й предметному освоєнню інших професійно-орієнтованих
дисциплін, при проведенні наукових досліджень, а в кінцевому
результаті –
формуванню
фахівців
з
туризму,
конкурентоспроможних на ринку праці.
Робоча навчальна програма для напряму підготовки
6.140103 «Туризм» розроблена на основі освітньо-професійної
програми підготовки бакалавра напряму 6.140103 «Туризм» галузі
знань 1401 «Сфери обслуговування», укладеної Науковометодичною комісією зі сфери обслуговування Міністерства освіти
і науки України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 8 листопада 2010 р. № 1059.
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
«Правове регулювання туристичної діяльності»
Характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ECTS 3.
2. Кількість модулів: денна 2, заочна 2
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану
(зазначити) нормативна
4. Курс: денна 2, заочна 3
5. Семестр: денна 3, заочна 4
6. Денна форма навчання, годин: 108 – загальна кількість: 1 семестр
108, 2 семестр ___.
- лекції: 1 семестр 20, 2 семестр .
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр 34, 2
семестр ___.
- самостійна робота: 1 семестр 40, 2 семестр ___.
- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен):
1 семестр екзамен, 2 семестр
- кількість годин на тиждень: 1 семестр 6, 2 семестр ___.
7. Заочна форма навчання, годин: 108 - загальна кількість: 1 семестр
___, 2 семестр 108.
- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр 6.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ___, 2
семестр 8.
- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр 94.
- вид підсумкового контролю (зазначити – ПМК (залік), екзамен): 1
семестр екзамен, 2 семестр _____.
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2

2 2 2 2

2

2

2 2

16

15

1. Аудиторне – 54
год., у т.ч.:
лекція –
20 год.
практичне–
34 год.
2.Самостійна робота
студента –
40 год., у
т.ч.:
Виконання
домашніх
завдань
Підготовка
до
семінарски
(практични
занять
3. Проведення
поточної
модульної
роботи
5. Форма
контролю:
ПМК
екзамен

10
11
12
13
14

РОЗДІЛ 2. РОБОЧИЙ ГРАФІК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
НА 5-Й СЕМЕСТР
Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни
«Правове регулювання туристичної діяльності» на семестр
Вид
Тиждень, години
навчального заняття 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2

2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2

2

4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

+

+

+
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РОЗДІЛ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
з розподілом навчального часу за видами навчальних занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни
«Правове регулювання туристичної діяльності»
для студентів денної форми навчання

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

самостійна
робота

семінарські
заняття

Назва модуля,
теми

лекції

№
п/п

разом

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні
заняття
заняття

2
3 4
5
6
Модуль І. Загальні засади правового регулювання туристичної
діяльності
Законодавчі засади регулювання
8 2
2
3
туристичної діяльності
Суб’єкти туристичних
11 2
4
4
правовідносин
Організаційно-правові засади
8 2
2
3
туристичної діяльності
Договірні відносини в сфері
8 2
2
3
туризму
Туристичні формальності та
9 2
2
4
безпека туризму
Правове регулювання порядку
виїзду з України і в’їзду в
10 2
2
4
Україну з метою туризму
Разом 54 12
14
21
9

1

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2
3 4
5
6
Модуль ІІ. Правове регулювання окремих аспектів та видів
туристичної діяльності
Правове забезпечення
страхування в туристичній
10 2
4
3
діяльності
Особливості правового
регулювання окремих видів
10 2
4
3
туризму
Правове регулювання
оподаткування суб’єктів
6 –
2
3
туристичної діяльності
Правові засади здійснення
державного нагляду (контролю) 10 2
4
3
у сфері туристичної діяльності
Юридична відповідальність за
порушення у сфері туристичної
8 2
2
3
діяльності
Правові аспекти співробітництва
України з Європейським Союзом 10 –
4
4
у сфері туризму
Разом 54 8
20
19
Разом із навчальної дисципліни 108 20
34
40

10

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни
«Правове регулювання туристичної діяльності»
для студентів заочної форми навчання

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

самостійна
робота

семінарські
заняття

лекції

Назва модуля,
теми

разом

№
п/п

Кількість годин за видами
занять
аудиторні позааудиторні
заняття
заняття

2
3 4
5
6
Модуль І. Загальні засади правового регулювання туристичної
діяльності
Законодавчі засади регулювання
9 2
7
туристичної діяльності
Суб’єкти туристичних
9 2
7
правовідносин
Організаційно-правові засади
10 2
8
туристичної діяльності
Договірні відносини в сфері
10 2
8
туризму
Туристичні формальності та
8 8
безпека туризму
Правове регулювання порядку
виїзду з України і в’їзду в
8 8
Україну з метою туризму
Разом 54 4
4
46
Модуль ІІ. Правове регулювання окремих аспектів та видів
туристичної діяльності
Правове забезпечення
страхування в туристичній
10 2
8
діяльності
11

1
8.

9.

10.

11.

12.

2
Особливості правового
регулювання окремих видів
туризму
Правове регулювання
оподаткування суб’єктів
туристичної діяльності
Правові засади здійснення
державного нагляду (контролю)
у сфері туристичної діяльності
Юридична відповідальність за
порушення у сфері туристичної
діяльності
Правові аспекти співробітництва
України з Європейським Союзом
у сфері туризму
Разом
Разом із навчальної дисципліни

3

4

5

6

12

2

2

8

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

8

8

-

-

8

54 2
108 6

4
8

48
94
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Обсяг годин

Обсяг годин

РОЗДІЛ 4.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Таблиця 4.1.Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Правове
регулювання туристичної діяльності», яка викладається для студентів денної форми навчання
Інформаці
йні
Назва теми та питання
джерела
Назва модуля (розділу), теми та
семінарського, практичного або
(порядкопитання теми (лекції)
лабораторного заняття
вий номер
за переліком)
1

2

3

4

5

МОДУЛЬ І.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 1. Практичне заняття 1.
1-64
Тема 1. Лекція 1. Законодавчі
Законодавчі засади регулювання
засади регулювання туристичної
туристичної діяльності
діяльності
1. Туристична діяльність як об’єкт
1. Туристична діяльність як об’єкт
правового регулювання.
правового регулювання.
2
2
2. Правовідносини, що виникають при
2. Правовідносини, що виникають при
здійсненні туристичної діяльності.
здійсненні туристичної діяльності.
3. Конституція України як правова
3. Концепція
системи
правового
основа розвитку туризму.
регулювання туризму в Україні та
Законодавство України про туризм
проблеми правореалізації.
13

1
загальної дії.
4. Спеціальне законодавство України
про туризм.
5. Міжнародно-правові акти у сфері
туризму.

Тема 2. Лекція 2. Суб’єкти
туристичних правовідносин
1. Суб’єкти туристичних
правовідносин: поняття, склад.
2. Правовий статус суб’єктів
туристичних правовідносин.
3. Органи державної влади, що
здійснюють регулювання в сфері
туризму.
4. Суб’єкти туристичної діяльності:
сутність, види, права та обов’язки.
5. Організаційно-правові форми
суб’єктів підприємницької діяльності,
що можуть здійснювати надання
туристичних послуг.

2

2

3
4. Конституція України як правова
основа
розвитку
туризму.
Законодавство України про туризм
загальної дії.
5. Спеціальне законодавство України
про туризм.
6. Міжнародно-правові акти у сфері
туризму.
Тема 2. Практичне заняття 2. Суб’єкти
туристичних правовідносин
1. Суб’єкти туристичних
правовідносин: поняття, склад.
2. Правовий статус суб’єктів
туристичних правовідносин.
3. Органи державної влади, що
здійснюють регулювання в сфері
туризму.
4. Державне агентство України з
туризму та курортів: склад,
повноваження, права та обов’язки.
5. Суб’єкти туристичної діяльності:
сутність, види, права та обов’язки.
6. Організаційно-правові форми
суб’єктів підприємницької діяльності,

4

5

69,74

4
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1

Тема 3. Лекція 3. Організаційноправові засади туристичної
діяльності
1. Сутність організаційно-правового
регулювання туристичної діяльності.
2. Ліцензування туроператорської
діяльності.
3. Стандартизація і сертифікація у
сфері туризму.
4. Категоризація об’єктів туристичної
інфраструктури.

2

2

3
що можуть здійснювати надання
туристичних послуг.
7. Громадські туристичні організації:
правові засади створення та
функціонування.
8. Туристи як суб’єкти туристичних
правовідносин (суб’єктивні права,
свободи і юридичні обов’язки тощо).
Тема 3. Практичне заняття 3.
Організаційно-правові засади
туристичної діяльності
1. Сутність
організаційно-правового
регулювання туристичної діяльності.
2. Ліцензування
туристичної
(туроператорської) діяльності.
3. Законодавство
України,
що
встановлює вимоги до провадження
туроператорської
діяльності.
Ліцензійні умови.
4. Органи
ліцензування
туроператорської діяльності. Перелік
документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для туроператорської
діяльності.

4

5

68,74

2
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Тема 4. Лекція 4. Договірні
відносини в сфері туризму
1. Загальні умови укладення договорів
у сфері туризму.
2. Правові засади укладення договору
на туристичне обслуговування, права
та обов’язки сторін.
3. Правові підстави укладення
агентського договору, його
особливості. Межі відповідальності
сторін за посередницьким договором.
4. Договір комерційної концесії та
договір франчайзингу в сфері
туризму.

Тема 5. Лекція 5. Туристичні
формальності та безпека туризму
1. Туристичні формальності: сутність

2

2

2

3
5. Стандартизація у сфері туризму.
6. Категоризація об’єктів туристичної
інфраструктури.
Тема 4. Практичне заняття 4. Договірні
відносини в сфері туризму
1. Загальні умови укладення договорів
у сфері туризму.
2. Правові засади укладення договору
на туристичне обслуговування, права
та обов’язки сторін.
3. Відповідальність за невиконання
договірних
зобов’язань
щодо
туристичного обслуговування.
4. Правові
підстави
укладення
агентського
договору,
його
особливості. Межі відповідальності
сторін за посередницьким договором.
5. Договір комерційної концесії та
договір франчайзингу в сфері туризму.
6. Інші види договорів у сфері туризму
за законодавством України.
Тема 5. Практичне заняття 5.
Туристичні формальності та безпека
туризму

4

5

2,3

2

29,71
2
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1
та правові засади дотримання.
2. Загальні положення забезпечення
безпеки туризму.
3. Види ризиків у сфері туризму:
правові заходи запобігання.
4. Фінансові гарантії відповідальності
туроператора та турагента як
запобіжний захід фінансової безпеки.

Тема 6. Лекція 6. Правове
регулювання порядку виїзду з
України і в’їзду в Україну з метою
туризму
1. Порядок здійснення права громадян
України на виїзд за кордон і в’їзд в
Україну.
2. Обмеження щодо виїзду за кордон
громадян України.

2

2

3
1. Порядок здійснення права громадян
України на виїзд за кордон і в’їзд в
Україну.
2. Обмеження щодо виїзду за кордон
громадян України.
3. Правове регулювання оформлення
документів для зарубіжних поїздок.
4. Особливості правового регулювання
виїзду дітей за кордон на відпочинок і
оздоровлення.
5. Загальні правила в’їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію.
6. Оформлення візових документів.
Тема 6. Практичне заняття 6. Правове
регулювання порядку виїзду з України
і в’їзду в Україну з метою туризму
1. Порядок здійснення права громадян
України на виїзд за кордон і в’їзд в
Україну.
2. Обмеження щодо виїзду за кордон
громадян України.
3. Правове регулювання оформлення

4

5

36-42

2
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1
3. Правове регулювання оформлення
документів для зарубіжних поїздок.
4. Особливості правового
регулювання виїзду дітей за кордон на
відпочинок і оздоровлення.
5. Загальні правила в’їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію. Оформлення
візових документів.

2

3
документів для зарубіжних поїздок.
4. Особливості правового регулювання
виїзду дітей за кордон на відпочинок і
оздоровлення.
5. Загальні правила в’їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію. Оформлення
візових документів.
6. Правові наслідки порушення
законодавства України іноземцями та
особами без громадянства, а також
юридичними й фізичними особами, які
їх приймають чи надають їм послуги.

4

5
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1

2

3
4
5
МОДУЛЬ ІІ.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 7. Практичне заняття 7. Правове
2,3,11
Тема 7. Лекція 7. Правове
забезпечення страхування в
забезпечення страхування в
туристичній діяльності.
туристичній діяльності
1. Поняття страхового полісу в
1. Поняття страхового полісу в туризмі
туризмі за законодавством України.
за законодавством України.
2. Правові засади укладення договору
2. Правові засади укладення договору
страхування в туризмі, його основні
страхування в туризмі, його основні
елементи.
елементи.
3. Основні види страхування та
3. Обов’язкове медичне страхування
особливості правового регулювання в
туристів та страхування від нещасного
туризмі.
випадку.
2
4
4. Страхування
цивільної
відповідальності
туриста
та
страхування відповідальності суб’єкта
туристичної діяльності.
5. Майнове страхування – страхування
багажу туриста під час подорожі.
6. Страхування анулювання договору
про туристичне обслуговування з
поважних причин.
7. Обов’язкове страхування цивільної
відповідальності автовласників за
19

1
Тема 8. Лекція 8. Особливості
правового регулювання окремих
видів туризму
1. Основні види туризму за
законодавством України.
2. Морські й річкові круїзи: поняття
та види. Організація та
обслуговування морських і річкових
подорожей. Правові засади їх
здійснення.
3. Особливості правового
регулювання сільського туризму в
Україні.
4. Європейський досвід правового
регламентування розвитку сільського
туризму.

2

2

3
кордоном – «Зелена картка».
Тема 8. Практичне заняття 8.
Особливості правового регулювання
окремих видів туризму
1. Основні
види
туризму
за
законодавством України.
2. Організація
та
обслуговування
морських і річкових подорожей.
3. Правові основи здійснення морських
круїзів.
4. Поняття договору морського круїзу.
5. Договір морського агентування.
6. Договір
чартеру
(фрахтування)
суден на певний час.
7. Договір лізингу судна.
8. Договір морського страхування.
9. Порядок
здійснення
річкових
круїзів.
10. Відповідальність
організаторів
круїзу.
11. Особливості
правового
регулювання сільського туризму в
Україні.
12. Європейський досвід правового

4

5
1-65

4
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Тема 9. Лекція 9. Правове
регулювання оподаткування
суб’єктів туристичної діяльності
1. Система законодавства про
оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності в Україні.
2. Загальнодержавні податки і збори,
особливості їх правового регулювання
в туризмі.
3. Місцеві податки і збори,
особливості їх правового регулювання
в туризмі.
4. Податкові пільги, особливості їх
законодавчого регулювання в туризмі.
Тема 10. Лекція 10. Правові засади
здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туристичної
діяльності
1. Загальні правила здійснення
державного нагляду (контролю) у
сфері туристичної діяльності.
2. Органи контролю за діяльністю

2

–

2

3
регламентування розвитку сільського
туризму
Тема 9. Практичне заняття 9. Правове
регулювання оподаткування суб’єктів
туристичної діяльності
1. Система
законодавства
про
оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності в Україні.
2. Загальнодержавні податки і збори,
особливості їх правового регулювання
в туризмі.
3. Місцеві податки і збори, особливості
їх правового регулювання в туризмі.
4. Податкові пільги, особливості їх
законодавчого регулювання в туризмі.
Тема 10. Практичне заняття 10.
Правові засади здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері
туристичної діяльності
1. Загальні
правила
здійснення
державного нагляду (контролю) у
сфері туристичної діяльності.
2. Органи контролю за діяльністю

4

5

14

2

35,66,74

4
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1
суб’єктів господарювання в сфері
туризму.
3. Контроль за додержанням
Ліцензійних умов провадження
туроператорської та турагентської
діяльності. Контроль за здійснення
туристичного супроводу.
4. Податкові перевірки суб’єктів
туристичної діяльності.

Тема 11. Лекція 11. Юридична
відповідальність за порушення у
сфері туристичної діяльності
1. Види порушень законодавства
України в галузі туризму: загальні
положення.
2. Види юридичної відповідальності
за правопорушення у сфері туризму.
3. Цивільно-правова відповідальність:

2

2

3
суб’єктів господарювання в сфері
туризму.
3. Контроль
за
додержанням
Ліцензійних
умов
провадження
туроператорської та турагентської
діяльності. Контроль за здійснення
туристичного супроводу.
4. Податкові
перевірки
суб’єктів
туристичної діяльності.
5. Перевірки
фондів
соціального
страхування.
6. Перевірки інспекції з праці.
7. Перевірки суб’єктів туристичної
діяльності державними органами у
сфері захисту прав споживачів.
Тема 11. Практичне заняття 11.
Юридична відповідальність за
порушення у сфері туристичної
діяльності
1. Види
порушень
законодавства
України в галузі туризму: загальні
положення.
2. Види юридичної відповідальності за
правопорушення у сфері туризму.

4

5

2-10

2
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1
загальні положення.
4. Забезпечення виконання
зобов’язань.
5. Правові наслідки порушення
зобов’язання. Відповідальність за
порушення зобов’язання.

Тема 12. Лекція 12. Правові аспекти
співробітництва України з
Європейським Союзом у сфері
туризму
1. Правові основи євроінтеграційних
процесів України та адаптація

2

–

3
3. Цивільно-правова відповідальність:
загальні положення.
4. Забезпечення
виконання
зобов’язань.
5. Порядок урегулювання конфліктів
між
туристичною
фірмою
та
споживачем туристичних послуг.
6. Правові
наслідки
порушення
зобов’язання.
Відповідальність
за
порушення зобов’язання.
7. Дисциплінарна відповідальність у
сфері туризму.
8. Господарсько-правова
відповідальність.
9. Адміністративні правопорушення та
відповідальність за їх вчинення.
10. Кримінальна відповідальність у
сфері туризму.
Тема 12. Практичне заняття 12.
Правові аспекти співробітництва
України з Європейським Союзом у
сфері туризму
1. Правові основи євроінтеграційних
процесів
України
та
адаптація

4

5

27-34,
64,67,68
4
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1
законодавства до норм Європейського
Союзу.
2. Міжнародні стандарти туристськоекскурсійних послуг та
обслуговування.
3. Гармонізація законодавства
України про туризм з нормами
Європейського Союзу.
4. Угода про партнерство і
співробітництво між Україною і ЄС та
їх державами-членами.
5. Основні напрями співпраці України
з державами-членами ЄС у галузі
туризму.
6. Інститути громадянського
суспільства та євроінтеграційні
процеси України: правові основи.

2

Всього

20

3
законодавства до норм Європейського
Союзу.
2. Міжнародні стандарти туристськоекскурсійних
послуг
та
обслуговування.
3. Гармонізація законодавства України
про туризм з нормами Європейського
Союзу.
4. Угода
про
партнерство
і
співробітництво між Україною і ЄС та
їх державами-членами.
5. Основні напрями співпраці України
з державами-членами ЄС у галузі
туризму.
6. Інститути
громадянського
суспільства
та
євроінтеграційні
процеси України: правові основи.
7. Правовий
статус
Всесвітньої
туристської організації.
8. Міжнародні договори України в
галузі туризму.
9. Участь України в міжнародних
туристичних організаціях.

4

5

34
24

1

Обсяг годин

Обсяг годин

Таблиця 4.2.Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Правове
регулювання туристичної діяльності», яка викладається для студентів заочної форми навчання
Інформаці
йні
Назва теми та питання
джерела
Назва модуля (розділу), теми та
семінарського, практичного або
(порядкопитання теми (лекції)
лабораторного заняття
вий номер
за переліком)
2

3
4
5
МОДУЛЬ І.
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1-64
Тема 1. Лекція 1. Законодавчі
засади регулювання туристичної
діяльності
1. Туристична діяльність як об’єкт
правового регулювання.
2. Правовідносини, що виникають при
2
здійсненні туристичної діяльності.
3. Конституція України як правова
основа розвитку туризму.
Законодавство України про туризм
загальної дії.
4. Спеціальне законодавство України
25

1
про туризм.
5. Міжнародно-правові акти у сфері
туризму.
Тема 2. Лекція 2. Суб’єкти
туристичних правовідносин
1. Суб’єкти туристичних
правовідносин: поняття, склад.
2. Правовий статус суб’єктів
туристичних правовідносин.
3. Органи державної влади, що
здійснюють регулювання в сфері
туризму.
4. Суб’єкти туристичної діяльності:
сутність, види, права та обов’язки.
5. Організаційно-правові форми
суб’єктів підприємницької діяльності,
що можуть здійснювати надання
туристичних послуг.
Тема 3. Лекція 3. Організаційноправові засади туристичної
діяльності
1. Сутність організаційно-правового
регулювання туристичної діяльності.
2. Ліцензування туроператорської

2

3

4

5

69,74

2

-

-

Тема 3. Практичне заняття 1.
Організаційно-правові засади
туристичної діяльності
1. Сутність
організаційно-правового
регулювання туристичної діяльності.
2. Ліцензування
туристичної

68,74
2

26

1
діяльності.
3. Стандартизація і сертифікація у
сфері туризму.
4. Категоризація об’єктів туристичної
інфраструктури.

Тема 4. Лекція 4. Договірні
відносини в сфері туризму
1. Загальні умови укладення договорів
у сфері туризму.
2. Правові засади укладення договору
на туристичне обслуговування, права
та обов’язки сторін.
3. Правові підстави укладення
агентського договору, його
особливості. Межі відповідальності
сторін за посередницьким договором.

2

-

3
(туроператорської) діяльності.
3. Законодавство
України,
що
встановлює вимоги до провадження
туроператорської
діяльності.
Ліцензійні умови.
4. Органи
ліцензування
туроператорської діяльності. Перелік
документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для туроператорської
діяльності.
5. Стандартизація у сфері туризму.
6. Категоризація об’єктів туристичної
інфраструктури.
Тема 4. Практичне заняття 2. Договірні
відносини в сфері туризму
1. Загальні умови укладення договорів
у сфері туризму.
2. Правові засади укладення договору
на туристичне обслуговування, права
та обов’язки сторін.
3. Відповідальність за невиконання
договірних
зобов’язань
щодо
туристичного обслуговування.
4. Правові
підстави
укладення

4

5

2,3

2

27

1
4. Договір комерційної концесії та
договір франчайзингу в сфері
туризму.

Тема 5. Лекція 5. Туристичні
формальності та безпека туризму
1. Туристичні формальності: сутність
та правові засади дотримання.
2. Загальні положення забезпечення
безпеки туризму.
3. Види ризиків у сфері туризму:
правові заходи запобігання.
4. Фінансові гарантії відповідальності
туроператора та турагента як
запобіжний захід фінансової безпеки.
Тема 6. Лекція 6. Правове
регулювання порядку виїзду з
України і в’їзду в Україну з метою
туризму
1. Порядок здійснення права громадян
України на виїзд за кордон і в’їзд в

2

3
агентського
договору,
його
особливості. Межі відповідальності
сторін за посередницьким договором.
5. Договір комерційної концесії та
договір франчайзингу в сфері туризму.
6. Інші види договорів у сфері туризму
за законодавством України.

4

5

29,71

-

-

36-42
-

-

28

1
Україну.
2. Обмеження щодо виїзду за кордон
громадян України.
3. Правове регулювання оформлення
документів для зарубіжних поїздок.
4. Особливості правового
регулювання виїзду дітей за кордон на
відпочинок і оздоровлення.
5. Загальні правила в’їзду іноземців та
осіб без громадянства в Україну, їх
виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію. Оформлення
візових документів.

2

3

4

5

29

1

2

3
4
5
МОДУЛЬ ІІ.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 7. Практичне заняття 3. Правове
2,3,11
Тема 7. Лекція 7. Правове
забезпечення страхування в
забезпечення страхування в
туристичній діяльності.
туристичній діяльності
1. Поняття страхового полісу в
1. Поняття страхового полісу в туризмі
туризмі за законодавством України.
за законодавством України.
2. Правові засади укладення договору
2. Правові засади укладення договору
страхування в туризмі, його основні
страхування в туризмі, його основні
елементи.
елементи.
3. Основні види страхування та
3. Обов’язкове медичне страхування
особливості правового регулювання в
туристів та страхування від нещасного
туризмі.
випадку.
2
4. Страхування
цивільної
відповідальності
туриста
та
страхування відповідальності суб’єкта
туристичної діяльності.
5. Майнове страхування – страхування
багажу туриста під час подорожі.
6. Страхування анулювання договору
про туристичне обслуговування з
поважних причин.
7. Обов’язкове страхування цивільної
відповідальності автовласників за
30

1
Тема 8. Лекція 8. Особливості
правового регулювання окремих
видів туризму
1. Основні види туризму за
законодавством України.
2. Морські й річкові круїзи: поняття
та види. Організація та
обслуговування морських і річкових
подорожей. Правові засади їх
здійснення.
3. Особливості правового
регулювання сільського туризму в
Україні.
4. Європейський досвід правового
регламентування розвитку сільського
туризму.

2

2

3
кордоном – «Зелена картка».
Тема 8. Практичне заняття 4.
Особливості правового регулювання
окремих видів туризму
1. Основні
види
туризму
за
законодавством України.
2. Організація
та
обслуговування
морських і річкових подорожей.
3. Правові основи здійснення морських
круїзів.
4. Поняття договору морського круїзу.
5. Договір морського агентування.
6. Договір
чартеру
(фрахтування)
суден на певний час.
7. Договір лізингу судна.
8. Договір морського страхування.
9. Порядок
здійснення
річкових
круїзів.
10. Відповідальність
організаторів
круїзу.
11. Особливості
правового
регулювання сільського туризму в
Україні.
12. Європейський досвід правового

4

5
1-65

2
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1
Тема 9. Лекція 9. Правове
регулювання оподаткування
суб’єктів туристичної діяльності
1. Система законодавства про
оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності в Україні.
2. Загальнодержавні податки і збори,
особливості їх правового регулювання
в туризмі.
3. Місцеві податки і збори,
особливості їх правового регулювання
в туризмі.
4. Податкові пільги, особливості їх
законодавчого регулювання в туризмі.
Тема 10. Лекція 10. Правові засади
здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері туристичної
діяльності
1. Загальні правила здійснення
державного нагляду (контролю) у
сфері туристичної діяльності.
2. Органи контролю за діяльністю

2

3
регламентування розвитку сільського
туризму

4

5

14

–

-

35,66,74

-

-
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1
суб’єктів господарювання в сфері
туризму.
3. Контроль за додержанням
Ліцензійних умов провадження
туроператорської та турагентської
діяльності. Контроль за здійснення
туристичного супроводу.
4. Податкові перевірки суб’єктів
туристичної діяльності.
Тема 11. Лекція 11. Юридична
відповідальність за порушення у
сфері туристичної діяльності
1. Види порушень законодавства
України в галузі туризму: загальні
положення.
2. Види юридичної відповідальності
за правопорушення у сфері туризму.
3. Цивільно-правова відповідальність:
загальні положення.
4. Забезпечення виконання
зобов’язань.
5. Правові наслідки порушення
зобов’язання. Відповідальність за
порушення зобов’язання.

2

3

4

5

2-10

-

-
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1
Тема 12. Лекція 12. Правові аспекти
співробітництва України з
Європейським Союзом у сфері
туризму
1. Правові основи євроінтеграційних
процесів України та адаптація
законодавства до норм ЄС.
2. Міжнародні стандарти туристськоекскурсійних послуг та
обслуговування.
3. Гармонізація законодавства
України про туризм з нормами
Європейського Союзу.
4. Угода про партнерство і
співробітництво між Україною і ЄС та
їх державами-членами.
5. Основні напрями співпраці України
з державами-членами ЄС у галузі
туризму.
6. Інститути громадянського
суспільства та євроінтеграційні
процеси України: правові основи.
Всього

2

3

4

–

-

6

8

5
27-34,
64,67,68
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РОЗДІЛ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Таблиця 5. 1. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни
«Правове регулювання туристичної діяльності»
Назва розділу модуля,
Література
теми, з якої
Засоби
№
Перелік питань,
(порядковий
виносяться питання
контролю
з/п
що вивчаються студентом самостійно
номер за
на самостійне
знань
переліком)
опрацювання
1

2
3
4
5
Модуль І. Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності
1 Законодавчі засади
1. Понятійний апарат у сфері туризму за
1-64
Тестування,
регулювання
законодавством України.
ІКР,
туристичної
2. Концепція системи правового регулювання
діяльності
туризму в Україні та проблеми правореалізації.
співбесіда,
3. Міжнародно-правові акти у сфері туризму.
ПМР, ПМК
2 Суб’єкти
1. Туристи як суб’єкти туристичних
2, 5, 8
Тестування,
туристичних
правовідносин (суб’єктивні права, свободи і
ІКР,
правовідносин
юридичні обов’язки тощо).
2. Державне агентство України з туризму та
співбесіда,
курортів: склад, повноваження, права та
ПМР, ПМК
обов’язки.
3. Суб’єкти туристичної діяльності: сутність,
види, права та обов’язки.
35

1
2
3 Організаційноправові засади
туристичної
діяльності

3
1. Законодавство України, що встановлює
вимоги до провадження туроператорської та
турагентської діяльності. Ліцензійні умови.
2. Органи ліцензування туроператорської
діяльності.
3. Стандартизація у сфері туризму.
4. Сертифікація у сфері туризму.
4 Договірні відносини 1. Правові засади укладення договору на
в сфері туризму
туристичне обслуговування, права та обов’язки
сторін.
2. Договір комерційної концесії та договір
франчайзингу в сфері туризму.
3. Інші види договорів у сфері туризму за
законодавством України.
5 Туристичні
1. Туристичні формальності: сутність та правові
формальності та
засади дотримання.
безпека туризму
2. Види ризиків у сфері туризму: правові заходи
запобігання.
3. Право на свободу туристичних подорожей та
Шенгенський простір. Захист інтересів
українських туристів за межами України.

4
1-64

6 Правове
регулювання

36-40

1. Правове регулювання оформлення документів
для зарубіжних поїздок.

5
Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК

1, 2, 3, 8

Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК

1, 5, 8, 71 Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК

Тестуван
36

1

7

8

2
порядку виїзду з
України і в’їзду в
Україну з метою
туризму

3
4
5
2. Особливості правового регулювання виїзду
ня, ІКР,
дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення.
співбесіда,
3. Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без
ПМР, ПМК
громадянства в Україну, їх виїзду з України і
транзитного проїзду через її територію.
Модуль ІІ. Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності
Правове
1. Асистанс, його особливості.
1, 2, 3, 11 Тестування,
забезпечення
2. Обов’язкове медичне страхування туристів та
ІКР,
страхування в
страхування від нещасного випадку.
туристичній
3. Страхування цивільної відповідальності
співбесіда,
діяльності
туриста та страхування відповідальності
ПМР, ПМК
суб’єкта туристичної діяльності.
4. Майнове страхування – страхування багажу
туриста під час подорожі.
5. Страхування анулювання договору про
туристичне обслуговування.
Особливості
1. Договір лізингу судна.
1, 2, 3, 65 Тестування,
правового
2. Морські й річкові круїзи: поняття та види.
ІКР,
регулювання
Організація та обслуговування морських і
окремих видів
річкових подорожей.
співбесіда,
туризму
3. Правові основи здійснення морських круїзів.
ПМР, ПМК
Договірні зобов’язання на морському
транспорті.
4. Договір морського перевезення пасажира.
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1

9

10

11

2
Правове
регулювання
оподаткування
суб’єктів
туристичної
діяльності
Правові засади
здійснення
державного
нагляду
(контролю) у
сфері
туристичної
діяльності
Юридична
відповідальність
за порушення у
сфері
туристичної
діяльності

3
5. Поняття договору морського круїзу.
6. Договір морського агентування.
1. Загальнодержавні податки і збори,
особливості їх правового регулювання в туризмі.
2. Місцеві податки і збори, особливості їх
правового регулювання в туризмі.
3. Податкові пільги, особливості їх
законодавчого регулювання в туризмі.
1. Податкові перевірки суб’єктів туристичної
діяльності.
2. Перевірки фондів соціального страхування.
3. Перевірки інспекції з праці.
4. Перевірки суб’єктів туристичної діяльності
державними органами у сфері захисту прав
споживачів.
1. Дисциплінарна відповідальність у сфері
туризму.
2. Господарсько-правова відповідальність.
3. Адміністративні правопорушення та
відповідальність за їх вчинення.
4. Кримінальна відповідальність у сфері
туризму.

4

1-14

5
Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК

20, 21, 35 Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК

2-8

Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК
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1
12

2
Правові аспекти
співробітництва
України з
Європейським
Союзом у сфері
туризму

3
1. Міжнародні стандарти туристськоекскурсійних послуг та обслуговування.
2. Основні напрями співпраці України з
державами-членами ЄС у галузі туризму.
3. Інститути громадянського суспільства та
євроінтеграційні процеси України.
4. Правовий статус Всесвітньої туристської
організації.

4
18, 19,
26-34

5
Тестування,
ІКР,
співбесіда,
ПМР, ПМК
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РОЗДІЛ 6. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни «Правове регулювання
туристичної діяльності» повинна здійснюватися на основі використання активних методів
навчання, що дозволяє вирішити проблему зростаючого інформаційного навантаження на
студентів, поліпшити якість засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі методики активізації
навчального процесу:
1) проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення основних змін у законодавстві,
проведення порівняльного аналізу вітчизняної практики забезпечення продовольчої безпеки із
зарубіжним досвідом у цій царині, виявлення основних причин виникнення негативних
тенденцій й кризових явищ в аграрній сфері та окреслення шляхів їх подолання, а також
ознайомлення студентів з науковою дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;
2) міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених структурно-логічних схем,
які охоплюють основний зміст питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття студентами об’ємної інформації у
короткі проміжки часу. Для наочного зображення структурно-логічних схем використовується
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (наприклад, нормативно-правові документи,
зразки договорів, наказів тощо), дошка;
3) робота в малих групах;
4) застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів унаочнення навчального
матеріалу (у першу чергу – презентацій PowerPoint);
5) презентація групою студентів розробленої ними теми, яка охоплює актуальні проблемні
питання, з проведенням подальшої дискусії між іншими «малими групами», викладачем та
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться на обговорення;
6) моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), вирішення практичних правових
ситуацій. Застосування методики дає змогу студентам отримати навички з прийняття ефективних
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;
7) ділова гра відповідно до розробленого сценарію.
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РОЗДІЛ 7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з
навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
шкалою ЄКТС
А
відмінно
В
добре
С
D
задовільно
Е
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Таблиця 7.2. Система нарахування додаткових балів
за видами робіт з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності»

Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Вид роботи
1.
Участь в предметних олімпіадах: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
2.
Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3.
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань
підвищеної складності
4.
Інші види робіт (зазначити, які саме)
1.
Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2.
Участь в наукових студентських клубах («Феміда»)
3.
Участь в наукових магістерських семінарах
4.
Участь в конкурсах студентських робіт: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5.
Участь в наукових студентських конференціях:
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
6.
Підготовка публікації у наукових виданнях
7.
Написання та захист наукової роботи з визначеної
проблеми

Бали
10-30

5-20
5-20
5-15
5-15
20
10-20
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

РОЗДІЛ 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Правове регулювання туристичної діяльності»
Google : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.google.com.ua/
Яndex : Пошукова системи Інтернет. – Режим доступу до електронних ресурсів :
http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960.
Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ – Режим доступу до електронних документів :
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//.
Президент України : офіційне інтернет-представництво. – Режим доступу до електронних
ресурсів : http://www.president.gov.ua/.
Презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу: «Правове регулювання туристичної
діяльності», «Джерела права», «Туристичні правовідносини».
Пакет програмних продуктів (текстів лекцій) у Microsoft Office.

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
1. Робоча навчальна програма.
2. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни.
3. Плани семінарських занять.
4. Збірник ситуаційних завдань (кейси)
5. Ділові ігри.
6. Тести вхідного контролю знань студентів.
7. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх оцінювання.
8. Модульний контроль (поточні модульні роботи).
9. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання.
10. Питання для підготовки до екзамену.
11. Комплект екзаменаційних білетів.
ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№40-44. – Ст. 356.
3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради
України від 29.06.2001 – 2001 р., № 25, стаття 131.
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х.
6. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VІ // Відомості Верховної Ради України від
09.11.2012. – 2012 р., № 44-48, стаття 552.
7. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIІІ // Відомості Верховної Ради
УРСР від 17.121.1971. – 1971 р., № 50.
8. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р. № 176/95-ВР // Відомості
Верховної Ради України від 21.11.1995 – 1995 р., № 47, стаття 349.
9. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України № 1282-IV від
18.11.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. -№ 31. – Ст. 241.
10. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України № 222-VІІІ від 02.03.2015 р.
// Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158.
11. Про страхування: Закон України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.
12. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України № 3773-VІ від
22.09.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 19-20. – Ст. 179.
13. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: Закон України від
15.05.2003 р. № 755-IV.
14. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ // Відомості
Верховної Ради України від 08.04.2011 – 2011 р., № 13, стаття 112.
15. Про особисте селянське господарство : Закон України від 15.05.2003 р. № 742-IV. // Відомості
Верховної Ради України від 18.07.2003 – 2003 р., № 29, стаття 232.
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16. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від
11.12.2003 р. № 1382-IV // Відомості Верховної Ради України від 09.04.2004 – 2004 р., № 15,
стаття 232.
17. Про захист прав споживачів: Закон України № 1023-ХІІ від 12.05.1991р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 279.
18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ.
19. Про міжнародні договори України: Закон України № 1906-IV від 29.06.2004р. //Голос
України від 03.08.2004. -№ 142.
20. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 р. № 1315-VІІ // Відомості Верховної Ради
України від 01.08.2014 – 2014 р., № 31, стаття 1058.
21. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон
України № 877-У від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України від 20.07.2007 – 2007 р.,
№ 29, стор. 1001, стаття 389.
22. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України № 3857-ХІІ
від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України від 03.05.1994 – 1994 р., № 18, стаття 101.
23. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.
24. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 р. № 3855-ХІІ // Відомості Верховної
Ради України від 19.04.1994 – 1994 р., № 16, стаття 93.
25. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон
України від 23.09.1999 р. №1105-ХIV.
26. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон
України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України від 02.06.2000 – 2000
р., № 22, стаття 171.
27. Угода про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами
та їх державами-членами, підписана у Люксембурзі 14 червня 1994 року.
28. Угода між Україною та Європейським Співтовариством про спрощення оформлення віз,
підписану 18 червня 2007 року в м. Люксембурзі (Закон України від 15.01.2008 р. № 117-VI) //
Відомості Верховної Ради України від 07.03.2008 – 2008 р., № 10, стор. 312, стаття 97.
29. Угода між урядами Королівства Бельгії, ФРН, Французької Республіки, Великого Герцогства
Люксембург і Королівства Нідерландів про поступове скасування контролю на спільних
кордонах (Шенгенська угода) від 14 червня 1985 року.
30. Конвенція про застосування Шенгенської угоди від 14 червня 1985 р. про поетапну відміну
контролю на спільних кордонах, підписана 19 червня 1990 року.
31. Договір про Європейський Союз (Маастрихтський договір) підписаний 07.02.1992 р., набув
чинності 01.11.1993 р.
32. Амстердамський договір 1997 р. про зміни Договору про Європейський союз, договорів, що
затверджували європейські співтовариства та пов’язаних з ним актів (з 1 травня 1999 р.).
33. Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень
(Варшавська конвенція 1929 року з відповідними змінами і доповненнями), набула чинності для
колишнього СРСР 15 листопада 1959 року.
34. Конвенція про договір міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і багажу 1973 року.
35. Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року.
36. Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів : Указ Президента
України від 08.04.2011 р. № 444 // Офіційний вісник України від 26.04.2011 – 2011 р., № 29, стор.
221, стаття 1252.
37. Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її
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