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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета дисципліни “Правове регулювання туристської діяльності” — 
сформувати навички роботи з чинними нормативними актами, що регу-
люють відносини у сфері внутрішнього і міжнародного туризму. 

Завдання дисципліни — вироблення у студентів здатності до само-
стійного вивчення законодавства, що постійно змінюється. 

Навчання будується на поєднанні лекцій і практичних занять. 
Лекційні заняття передбачають теоретичне осмислення і узагальнен-

ня складних розділів дисципліни, переважно на проблемному  
рівні. 

Практичні заняття є аудиторними, проводяться або у вигляді семіна-
рів, або за наперед визначеними темами і призначені для поглиб-леного 
вивчення і закріплення на практиці різних аспектів лекційного матеріа-
лу. Мета практичних занять — навчити студентів компетентно і грамот-
но підходити до вирішення юридичних питань, які можуть виникнути у 
зв’язку з виконанням професійних обов’язків. 

Індивідуальні заняття передбачають роботу кожного студента за ін-
дивідуальним (груповим) завданням і особистий усний чи письмовий 
звіт з нього перед викладачем. Індивідуальні заняття позааудиторні. 

Самостійна робота студентів так само позаудиторна і призначена для 
самостійного ознайомлення студентів з певними розділами курсу за ре-
комендованими викладачем матеріалами, а також для підготовки до ви-
конання індивідуальних завдань за курсом. 

Вивчення дисципліни на денному відділенні здійснюється за єдиною 
тематичною програмою відповідно до навчального плану з використан-
ням індивідуального консультування і самостійної роботи студентів. 

Для перевірки ефективності викладання дисципліни застосовують 
такі види контролю знань студентів:  

• поточний, що включає виконання студентами контрольних за-
вдань з подальшою оцінкою опрацьованої роботи;  

• кінцевий, що передбачає складання іспиту.  
Поточний рейтинг-контроль здійснюється під час усіх видів занять. 

Проміжний рейтинг-контроль призначений для практичної комплексної 
оцінки засвоєння розділів курсу, і здійснюється двічі протягом кожного 
семестру на спеціальному рейтингу-тижні у вигляді контрольних робіт. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ   
ТУРИСТСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

№ 
пор. Назва теми 

1 
 

2 
 

3 
4 
5 
6 
7 
 

8 
 

9 
10 
11 

 
12 

 
13 

 
14 
15 

 

Мета і завдання правового забезпечення туристської  
діяльності 
Туризм як вид діяльності: характеристика основних  
напрямів туризму 
Право в системі нормативного регулювання 
Дія права в системі суспільних відносин 
Зміст правових відносин у суспільстві 
Регулювання туристської діяльності в Україні 
Характеристика джерел міжнародного туристського  
права 
Організаційно-правові питання з трудових відносин  
у туристській діяльності 
Порядок створення і ліквідації туристських підприємств 
Формування і просування туристського продукту 
Діяльність туроператорів і турагентств з підготовки  
та обслуговування туру 
Оподаткування і регулювання валютно-фінансових  
операцій в туристській діяльності 
Надання правових і консалтингових послуг у туристській дія-
льності 
Порядок розгляду спорів у сфері туризму 
Міжнародно-правові форми координації діяльності  
держав у сфері туризму і подорожей 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ   
ТУРИСТСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ” 

Тема  1 .  Мета і завдання правового забезпечення туристської  
діяльності 

Зміст, предмет і завдання курсу. Навчально-методична і навчаль-на 
література з питань туристської діяльності в Україні. Туристська діяль-
ність як об’єкт вивчення права. Роль права в забезпеченні ді-яльності 
туристичних фірм, турагентств і туроператорів. Туризм у системі соціа-
льних відносин. Економічна і політична складові ту-ризму. Фактори 
розвитку туризму. Комплекс послуг, що надаються населенню у сфері 
соціально-культурного сервісу і туризму. Компоненти попиту та пропо-
зиції на ринку туристських послуг. Система підготовки фахівців з тури-
стської діяльності. Розвиток міжнародного обміну соціальними і куль-
турними послугами. 

Література [8–10; 32–34; 36; 38; 43–45; 101; 102] 

Тема  2 .  Туризм як вид діяльності: характеристика основних  
напрямів туризму 

Визначення поняття туризму. Правовий аналіз понять “туризм”, “по-
дорожі”, “екскурсії”. Мета туризму. Організаційні форми туризму. Ха-
рактеристика основних видів туризму. Внутрішній і міжна-родний ту-
ризм. Плановий і самодіяльний туризм. Діловий і науковий туризм. 
Таймшер, шопінг-тури, рекреаційний туризм. Професійний і екстрема-
льний туризм. Лікувально-оздоровчий та інтелектуальний туризм. Еко-
логія і туризм. Молодіжний туризм. Класифікація туристів за типами. 
Роль туріндустрії в розвитку національної економіки. 

Література [8; 9; 101; 102] 

Тема  3 .  Право в системі нормативного регулювання 

Сутність права. Суб’єктивне і об’єктивне право. Огляд різних підхо-
дів до розуміння права. Соціологічна і нормативістська теорії права. Ос-
новні принципи права. Ознаки і функції права. Співвідношення права і 
моралі. Норми права: їх структура, види і способи викладення. Реаліза-
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ція і застосування норм права. Нормативно-правові акти та їх види. Ос-
новні нормативні акти України. Види і характеристика підзаконних но-
рмативно-правових актів. Право законодавчої ініціативи. Порядок роз-
робки і прийняття законів в Україні. Механізм держави. Взаємодія орга-
нів державної влади в Україні. 

Література [1–3; 101; 102] 

Тема  4 .  Дія права в системі суспільних відносин 

Класифікація напрямів правового забезпечення туристської ді-
яльності. Дія нормативно-правових актів у часі. Набрання чинності нор-
мативно-правовим актом. Втрата нормативно-правовим актом юридич-
ної чинності. Дія нормативно-правових актів у просторі. Територіальний 
і екстериторіальний простір. Зворотна сила закону. Поняття і зміст пра-
вових відносин. Структура правовідносин. Законність і правопорядок. 
Поняття правоздатності та дієздатності громадян. Характеристика видів 
цивільної дієздатності. Порядок обмеження і позбавлення громадян діє-
здатності. Юридичні факти та їх види. Характеристика правомірних і 
неправомірних дій. Цивільно-правові угоди: види, форми і умови дієво-
сті. Правочин. 

Література [1; 3; 103; 104] 

Тема  5 .  Зміст правових відносин у суспільстві 

Поняття і структура сфери правового регулювання. Критерії необ-
хідності регулювання суспільних відносин. Співвідношення сфер мож-
ливого і законодавчого регулювання. Поняття системи права і характе-
ристика основних галузей права в Україні. Предмет правового регулю-
вання. Конституційне право як провідна галузь права. Система законо-
давства України. Співвідношення систем права і законодавства. Джере-
ла галузей права. Форми систематизації законодавства. Поняття право-
порушення і його ознаки. Елементи складу правопорушень. Види право-
порушень. Юридична відповідальність. Ознаки і види юридичної відпо-
відальності. Роль теорії права у системі юридичних знань. 

Література [1; 3; 103; 104] 

Тема  6 .  Регулювання туристської діяльності в Україні 

Конституція України як основний закон держави, що містить базові 
принципи прав і свобод людини й громадянина. Закон України “Про ту-
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ризм”. Закон України “Про курорти”. Органи виконавчої влади, що за-
безпечують державне регулювання туристської діяль-ності в Україні, 
організацію і функціонування структур, покликаних забезпечувати здій-
снення громадянами права на повноцінний відпочинок і туристичні по-
їздки. Державні програми в галузі розвитку туризму. Цивільний кодекс 
України як нормативний акт, що регулює порядок укладення угод май-
нового характеру, а також угод у сфері надання послуг. 

Література [1; 3; 8; 9; 12; 57] 

Тема  7 .  Характеристика джерел міжнародного туристського 
права 

Загальна Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамб-леєю 
ООН 10 грудня 1948 р. Хартія туриста і Кодекс туриста, схвалені VI се-
сією генеральної асамблеї Всесвітньої туристичної організації (ВТО) 22 
вересня 1985 р. Гаазька, Манильська і Монреальска декларації з туриз-
му. Міжнародні конвенції з туризму, що регулюють питання готельного 
сервісу, перевезення пасажирів повітряним, автомобільним і морським 
видами транспорту. Угоди про співро-бітництво у сфері туризму між 
країнами СНД. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України”. Закон України “Про правовий статус інозе-
мців”.  

Література [1; 12; 13; 39; 41; 42; 46; 48; 49; 51–56; 71; 72; 74] 

Тема  8 .  Організаційно-правові питання з трудових відносин  
у туристській діяльності 

Трудові відносини в Україні. Кодекс законів про працю України. 
Угоди, що регулюють трудові відносини. Загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування на випадок безробіття в Україні. За-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування.  

Література [1; 3; 5; 14–17] 

Тема  9 .  Порядок створення і ліквідації туристських підпри-
ємств 

Законодавчі акти, що регулюють створення, діяльність і ліквідацію 
юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців в Україні. Поняття і 
ознаки юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 
Способи утворення юридичних осіб. Правове регулювання створення 
туристських підприємств. Обов’язкові документи для державної реєст-
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рації юридичних чи фізичних осіб — підприємців відповідно до законо-
давства України. Ліцензійні види діяльності й органи, що здійснюють 
ліцензування, відповідно до Закону України “Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності”. Види ліцензій. Ліцензійні умови. Від-
повідальність за діяльність без ліцензії. Способи реорганізації і порядок 
ліквідації туристських підприємств. Правове регулювання зовнішньо-
економічної діяльності. Законодавство України, що регулює конкурент-
ні відносини. Стандарти в галузі туристської діяльності. 

Література [1; 3; 19; 27–29; 97–100] 

Тема  10.  Формування і просування туристського продукту 

Поняття туристського продукту. Складові туристського продукту: 
роботи, товари, послуги. Склад туристських послуг. Бронювання квитків 
на транспорт, місць у готелях, перевезення, трансфер і розміщення ту-
ристів. Оформлення відповідних документів. Вирішення митних і візо-
вих формальностей. Організація готельного сервісу і харчування турис-
тів. Екскурсії, атракції, медичний супровід, послуги гідів-перекладачів 
та інші види забезпечення туристів. Просування туристського продукту 
як комплекс заходів, спрямованих на реалізацію туристського продукту 
(реклама, участь у спеціалізованих виставках). Організація туристських 
інформаційних центрів з продажу туристського продукту (видання ката-
логів, буклетів тощо). Роботи як різновид туристської послуги. Послуги 
туристам у банківській і фінансовій сферах з обслуговування кредитних 
карток і тревеллерс-чеків. Організація системи зв’язку і прокату автомо-
білів для туристів. Забезпечення туристів необхідним спортивним спо-
рядженням для подолання водних, гірських, лижних та інших видів ма-
ршрутів, що потребують від туриста наявності товарів особливого тури-
стського асортименту. Правові засади діяльності у сфері обслуговуван-
ня, спрямованого на забезпечення і задоволення потреб туристів. 

Література [8; 19; 27; 29–33; 36; 56; 86; 101; 102] 

Тема  11.  Діяльність туроператорів і турагентств з підготовки 
та обслуговування туру 

Туроператори, туристські агентства і турагенти як організатори тури-
зму. Правові засади діяльності туроператорів з формування (проекту-
вання) і реалізації туристського продукту. Законодавче регулювання ді-
яльності турагентів з вивчення попиту та пропозиції на ринку туристсь-
ких послуг. Турагент як менеджер туризму. Туроператор як творець і 
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реалізатор туристського продукту. Формування туру і турпакета як ком-
плексу туристських послуг, робіт і товарів. Планування туристського ма-
ршруту. Характеристика типів туристсь-ких маршрутів. Порядок оформ-
лення і заповнення туристських путівок. Організація готельного сервісу. 
Закон України “Про захист прав споживачів”. Правове регулювання 
транспортних послуг у сфері туризму. Організація перевезень туристів 
повітряним, морським, залізничним і автомобільним видами транспорту. 
Порядок укладення договору перевезення і надання транспортних по-
слуг. Порядок подання претензій і оскарження дій осіб, відповідальних 
за перевезення і обслуговування пасажирів. Організація системи харчу-
вання туристів. Правові стандарти перевірки і приймання продуктів хар-
чування за якістю, кількістю і асортиментом. Денні норми споживання 
продуктів харчування на одну особу. Створення інфраструктури туризму 
як комплексу житлово-побутових і виробничих споруд, інженерних і 
комунікаційних мереж, а також підприємств, що забезпечують нормаль-
ний доступ туристів до туристських ресурсів. 

Література [1; 8; 11; 12; 19; 27; 29–33; 36; 56; 57; 70–72; 86; 101; 
102] 

Тема  12.  Оподаткування і регулювання валютно-фінансових  
операцій в туристській діяльності 

Система оподаткування в Україні. Класифікація податків. Види по-
датків і зборів. Основні поняття податкового права: податковий період; 
податкова база; податкова ставка; податкові пільги. Види і розміри мит-
них зборів. Податок на рекламу. Грошові перекази за кордон. Способи 
одержання валюти і оплати витрат за кордоном. 

Література [7; 20–25]  

Тема  13.  Надання правових і консалтингових послуг  
у туристській діяльності  

Організація юридичних послуг населенню в туристських підприємст-
вах. Надання туристам юридичних послуг до подорожі. Забезпечення 
адвокатськими послугами туристів, права яких були порушені під час 
подорожі, а також при оскарженні туристами дій тур-операторів після 
подорожі. Надання консультаційних послуг населенню з питань туризму 
за допомогою засобів масової інформації. Спеціальні радіо- і телепрог-
рами, що роз’ясняють права туристів, грамотне оформлення договорів, 
правильний вибір місця відпочинку. Огляд журналів та інших друкова-
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них видань, присвячених туризму і подорожам. Всесвітня комп’ютерна 
мережа Інтернет як спосіб відносин у сфері соціально-культурного сер-
вісу і туризму. Огляд в Інтернеті сайтів, що містять інформацію з питань 
правового забезпечення туристської діяльності. Робота з електронними 
правовими системами. Система взаємодії регіональних турагентств. 
Встановлення зв’язків і координація дій центральних і локальних орга-
нів управління туристських підприємств. Заходи обміну досвідом між 
туристськими підприємствами (організація виставок, симпозіумів, кон-
ференцій, ярмарків). Організація роботи штатних юристів у структурі 
турагентств та інших туристських підприємств.  

Література [1; 101;  102] 

Тема  14.  Порядок розгляду спорів у сфері туризму 

Порядок подання туристами позовних заяв про захист порушеного 
права. Види судових позовів. Терміни подання позову. Цивільно-
процесуальний кодекс України про порядок розгляду справ у судах зага-
льної юрисдикції. Межі відповідальності сторін — контр-агентів у конт-
ракті (угоді) на подорож. Відповідальність туриста за порушення умов 
контракту (угоди). Позови про відшкодування шкоди, заподіяної здо-
ров’ю туриста. Позови про відшкодування туристу майнової шкоди. 
Правове регулювання відносин у туристській діяльності. Порядок ком-
пенсації моральної шкоди, заподіяної через неналежне виконання тури-
стським підприємством зобов’язань за договором. Характеристика ос-
новних способів забезпечення виконання зобов’язань. Неустойка: види і 
порядок стягнення. Розгляд спорів між туристськими підприємствами. 
Порядок господарського судочинства. Третейський суд. Міжнародний 
арбітраж. Відпові-дальність держав і санкції до них за порушення умов 
міжнародних угод про партнерство, туристський обмін і туристські 
зв’язки. 

Література [1–3] 

Тема  15.  Міжнародно-правові форми координації діяльності 
держав у сфері туризму і подорожей 

Систематизація і координація норм і принципів міжнародного права 
з питань туристської діяльності. Міжнародні конвенції, що регулюють 
переміщення туристів і перетинання ними митних кордонів. Рекоменда-
ції Римської конвенції ООН з туризму і міжнародних подорожей 
(1963 р.). Мета, завдання, структура і принципи ді-яльності Всесвітньої 
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туристської організації (ВТО). Рекомендації Всесвітньої конвенції ВТО 
з туризму (1980 р.). Діяльність некомерційних асоціацій з туризму і не-
урядових міжнародних організацій (WATA, ICTA, UFTA). Регіональні 
об’єднання в галузі туризму і подорожей: Азійсько-тихоокеанський ре-
гіон. Американський регіон. Африканський регіон. Європейський регі-
он. Європейська мережа подорожей (ETN). Транснаціональні асоціації і 
союзи. Правові форми співробітництва і партнерства країн СНД та Єв-
ропейського Союзу в галузі туризму і подорожей. Перспективи подаль-
шого вдосконалення міжнародних туристських зв’язків, розширення ри-
нку туристських послуг і розвитку туризму загалом. 

Література [8; 9; 33; 38–60] 

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Роль правового регулювання у сфері туристської діяльності.  
2. Конституція України як основний закон держави, що містить базові 

принципи прав і свобод людини й громадянина. 
3. Визначення поняття “туризм”.  
4. Види туризму та їх характеристика.  
5. Роль туристської індустрії в економіці держави.  
6. Сутність права.  
7. Класифікація напрямів правового забезпечення туристської ді- 

яльності. 
8. Джерела галузей права. 
9. Дія нормативно-правових актів у часі.  

10. Набрання нормативно-правовим актом чинності. 
11. Втрата нормативно-правовим актом юридичної чинності. 
12. Дія нормативно-правових актів у просторі. 
13. Територіальний і екстериторіальний простір. 
14. Зворотна сила закону 
15. Принципи і функції права.  
16. Норми права: структура і способи викладення.  
17. Нормативно-правові акти та їх види.  
18. Основні нормативні акти України у сфері туризму.  
19. Види і характеристика підзаконних нормативно-правових актів у 

сфері туризму. 
20. Право законодавчої ініціативи.  
21. Порядок розробки і прийняття законів в Україні.  
22. Правоздатність і дієздатність громадян. Види дієздатності.  
23. Поняття юридичних фактів та їх класифікація.  
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24. Цивільно-правові угоди: форми, види і основні умови.  
25. Співвідношення понять “туризм” і “подорожі”.  
26. Охарактеризуйте правові акти, що регулюють туристську діяльність 

в Україні.  
27. Охарактеризуйте правові акти, що регулюють діяльність у сфері 

міжнародного туризму.  
28. Основні нормативні акти з питань туризму.  
29. Порядок створення і реєстрації туристських підприємств.  
30. Законодавчі акти, що регулюють створення, діяльність і ліквідацію 

юридичних і фізичних осіб-підприємців в Україні.  
31. Поняття і ознаки юридичних осіб.  
32. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 
33. Способи утворення юридичних осіб. 
34. Правове регулювання створення туристських підприємств. 
35. Обов’язкові документи для державної реєстрації юридичних чи фі-

зичних осіб — підприємців за законодавством України. 
36. Трудові відносини в Україні. Кодекс законів про працю України. 
37. Угоди, що регулюють трудові відносини. 
38. Ліцензійні види діяльності у сфері туризму.  
39. Поняття туристського продукту і склад туристських послуг.  
40. Порядок вирішення митних і візових формальностей.  
41. Законодавче регулювання діяльності туроператорів і турагентів.  
42. Порядок оформлення і заповнення туристських путівок.  
43. Правове регулювання транспортних послуг у сфері туризму.  
44. Правові регулювання переміщення через митний кордон України 

товарів і фізичних осіб.  
45. Порядок оформлення в’їзних і виїзних віз.  
46. Оформлення і порядок видачі закордонних паспортів.  
47. Відповідальність туристів за порушення правил безпеки і умов кон-

тракту.  
48. Види страхування туриста. Права і обов’язки сторін за договором 

страхування.  
49. Порядок оподаткування в Україні. Відмінність оподаткування тури-

стських підприємств. Зарубіжний досвід оподаткування туристсько-
го бізнесу на прикладі Російської Федерації.  

50. Порядок грошових переказів за кордон і способи одержання валюти 
за кордоном під час міжнародних турів.  

51. Організація юридичних послуг населенню в туристських підприємс-
твах. 
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52. Надання туристам юридичних послуг до подорожі. 
53. Порядок подання туристами позовних заяв про відшкодування за-

подіяного їм майнової шкоди, а також шкоди, заподіяної здоров’ю.  
54. Розгляд спорів між туристськими підприємствами. 
55. Порядок господарського судочинства. 
56. Третейський суд. 
57. Міжнародний арбітраж. 
58. Охарактеризуйте міжнародні конвенції, що регулюють переміщення 

туристів по всьому світі.  
59. Систематизація і координація норм і принципів міжнародного права 

з питань туристської діяльності. 
60. Правові форми співробітництва і партнерства з питань туризму між 

країнами СНД і Європейського Союзу.  

СПИСОК  РЕКОМЕНДОВАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ 

1. Конституція України. 
2. Кримінальний кодекс України. 
3. Цивільний кодекс України. 
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
5. Кодекс законів про працю України: Затв. законом від 10 грудня 

1971 р. № 322-VІІІ.  
6. Земельний кодекс України: Прийнято 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ. 
7. Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 р.  

№ 2535-ХІІ. 
8. Закон України “Про туризм” від 15 вересня 1995 р. № 324/95-ВР. 
9. Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ. 

10. Про день туризму: Указ Президента України від 21 вересня 1998 р. 
№ 1047/98. 

11. Закон України “Про державний кордон України” від 4 листопада 
1991 р. № 1777-ХІІ. 

12. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 
громадян України” від 21 січня 1994 р. № 3857-ХІІ. 

13. Закон України “Про правовий статус іноземців” від 4 лютого 1994 
р. № 3929-ХІІ. 

14. Закон України “Про страхування” від 7 березня 1996 р. № 85/96-ВР. 
15. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 

р. № 3356-ХІІ. 
16. Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 р. № 58/95-

ВР. 
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17. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування на випадок безробіття” від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ.  

18. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страху-
вання” від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР.  

19. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб підприємців” від 15 травня 2003 р. № 755-IV. 

20. Закон України “Про систему оподаткування” від 25 червня 1991 р. 
№ 1251-ХІІ.  

21. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 4 
грудня 1990 р. № 509-ХІІ. 

22. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р. 
№ 168/97-ВР.  

23. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28 
грудня 1994 р. № 334/94-ВР.  

24. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній ва-
люті” від 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР. 

25. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні” від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. 

26. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ. 
27. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської дія-

льності” від 1 червня 2000 р. № 1775-ІII. 
28. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 

1991 р. № 959-ХІІ. 
29. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 

червня 1996 р. № 236/96-ВР. 
30. Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР. 
31. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. 

№ 1023-ХІІ. 
32. Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ 

Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99. 
33. Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року: Схвале-

но указом Президента України від 10 серпня 1999 р. № 973/99. 
34. Про підтримку розвитку туризму в Україні: Указ Президента Укра-

їни від 2 березня 2001 р. № 127/2001. 
35. Про реорганізацію державного комітету молодіжної політики, спор-

ту і туризму України: Указ Президента України від 22 листопада 
2001 р. № 1132/2001. 
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36. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у га-
лузі туризму: Указ Президента України від 14 грудня 2001 р. 
№ 1213/2001.  

37. Про затвердження державної програми розвитку туризму на 2002–
2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 
р. № 583. 

38. Державна програма розвитку туризму на 2002–2010 роки: Затв. по-
становою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. № 583. 

39. Загальна декларація прав людини: Прийнята Генеральною  
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. (док. ООН/РЕ5/217 А). 

40. Устав Всемирной туристской организации (ВТО). Мехико, 
27 сентября 1970 г. 

41. Манильская декларация по мировому туризму: Принята Все-мирной 
конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 
27 сентября по 10 октября 1980 г. 

42. Документ Акапулько. Акапулько (Мексика), 21–27 августа 1982 г. 
43. Гаагская декларация по туризму. Гаага, 14 апреля 1989 г. 
44. Конкретные выводы и рекомендации: Приложение к Гаагской де-

кларации по туризму. 
45. Балийская декларация по туризму. 
46. Монреальская декларация “К гуманному и социальному видению 

туризма”. 
47. Манильская декларация по социальному воздействию туризма.  
48. Кодекс туриста. 
49. Хартия туризма. 
50. Глобальный этический кодекс туризма. Сантьяго (чили), 1 октября 

1999 г. 
51. Договор между Королевством Нидерландов, Королевством  

Бельгии, Федеративной Республикой Германия, Французской Рес-
публикой и Великим герцогством Люксембург о поэтапной отмене 
контроля на общих границах (Шенгенское соглашение). Шенген, 14 
июня 1985 г. 

52. Договор о реализации Шенгенского соглашения между прави-
тельствами стран экономического союза Бенилюкс, Федеративной 
Республикой Германия и Французской Республикой от 14 июня 
1985 г. о постепенном упразднении пограничного контроля на об-
щих границах с 19 июня 1990 г. 

53. Заключительный акт соглашения о реализации Шенгенского согла-
шения от 14 июня 1985 г. между правительствами стран Бенилюкс, 
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Федеративной Республикой Германия и Французской Республикой 
относительно поэтапной отмены контроля на общих границах. Ше-
нген, 19 июня 1990 г. 

54. Совместные заявления министров и государственных секретарей 
относительно пункта 9 статьи 41 соглашения, заключенного 
19 июня 1990 г. в Шенгене, по реализации соглашения от 14 июня 
1985 г. между правительствами государств Бенилюкс, Федератив-
ной Республикой Германия и Французской Республикой по поэтап-
ной отмене контроля на общих границах. Шенген, 19 июня 1990 г. 

55. Протокол к заключительному акту соглашения о реализации Шен-
генского соглашения от 14 июня 1985 г. между правительствами 
стран Бенилюкс, Федеративной Республикой Германия и Французс-
кой Республикой относительно поэтапной отмены контроля на об-
щих границах. Шенген, 19 июня 1990 г. 

56. Международная гостиничная конвенция касательно заключения ко-
нтрактов владельцами гостиниц и турагентами. 

57. Типовой контракт, подлежащий подписанию турагентством и клие-
нтом согласно директиве ЕЗС № 90/314 (от 13.05.95). 13 мая 1995 г. 

58. Осакская декларация тысячелетия. Осака, 1 октября 2001 г. 
59. Сеульская декларация “Мир и туризм”. Четырнадцатая гене-ральная 

ассамблея Всемирной туристской организации, г. Сеул, 27 сентября 
2001 г. 

60. Развитие туризма. Конференция ООН по международному туризму 
и путешествиям. 

61. Про національну раду по туризму: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 13 березня 1996 р. № 322. 

62. Положення про національну раду по туризму: Затв. постановою Ка-
бінету Міністрів України від 13 березня 1996 р. № 322. 

63. Питання національної ради по туризму: Постанова Кабінету Мініс-
трів України від 28 вересня 2000 р. № 1503. 

64. Про реорганізацію державного комітету молодіжної політики, спор-
ту і туризму України: Указ Президента України від 22 листопада 
2001 р. № 1132/2001. 

65. Про заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у га-
лузі туризму: Указ Президента України від 14 грудня 2001 р. 
№ 1213/2001. 

66. Питання державної туристичної адміністрації України: Указ Пре-
зидента України від 11 квітня 2002 р. № 331/2002. 
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67. Положення про державну туристичну адміністрацію України: Затв. 
указом Президента України від 11 квітня 2002 р. № 331/2002. 

68. Про віднесення об’єктів права державної власності до сфери управ-
ління державної туристичної адміністрації: Розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 84-р. 

69. Перелік об’єктів права державної власності, віднесених до сфери 
управління державної туристичної адміністрації: Додаток до розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 84-р. 

70. Про затвердження правил перетинання державного кордону гро-
мадянами України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 сі-
чня 1995 р. № 57. 

71. Правила перетинання державного кордону громадянами України: 
Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. 
№ 57. 

72. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і тран-
зитного проїзду через її територію: Затв. постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 29 грудня 1995 р. № 1074. 

73. Про запровадження нового порядку оформлення візових докумен-
тів для в’їзду в Україну: Постанова Кабінету Міністрів України від 
20 лютого 1999 р. № 227. 

74. Правила оформлення візових документів для в’їзду в Україну: Затв. 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. 
№ 227.  

75. Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних ви-
падків на транспорті: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 серпня 1996 р. № 959. 

76. Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивіль-
ної відповідальності власників транспортних засобів: Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1175.  

77. Положення про порядок і умови проведення обов’язкового страху-
вання цивільної відповідальності власників транспортних засобів: 
Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. 
№ 1175. 

78. Положення про моторне (транспортне) страхове бюро: Затв. поста-
новою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. № 1175. 

79. Про порядок провадження діяльності страховими посередниками: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 р. 
№ 1523. 
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80. Положення про порядок провадження діяльності страховими посе-
редниками: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 18 
грудня 1996 р. № 1523. 

81. Про затвердження порядку надання медичної допомоги іноземним 
громадянам, які тимчасово перебувають на території України: По-
станова Кабінету Міністрів України від 28 січня 1997 р. № 79. 

82. Порядок надання медичної допомоги іноземним громадянам, які 
тимчасово перебувають на території України: Затв. постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 січня 1997 р. № 79. 

83. Про утворення державної спеціалізованої аварійно-рятувальної 
служби пошуку і рятування туристів: Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 грудня 1999 р. № 2264. 

84. Про затвердження положення про пошуково-рятувальні служби 
суб’єктів туристичної діяльності, що спеціалізуються на організації 
туристичних подорожей з використанням активних форм пересу-
вання туристів: Наказ Державного комітету України по туризму від 
10 липня 1996 р. № 33. 

85. Положення про пошуково-рятувальні служби суб’єктів турис- 
тичної діяльності, що спеціалізуються на організації туристичних 
подорожей з використанням активних форм пересування туристів: 
Затв. наказом Державного комітету України по туризму від 10 лип-
ня 1996 р. № 33. 

86. Правила організації полювання та надання послуг іноземним мис-
ливцям: Затв. наказом Держкомлісгоспу України від 9 ве- 
ресня 1999 р. № 83. 

87. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 
20 травня 1993 р. № 56-93.  

88. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва: Указ Президента України від 3 липня 1998 
р. № 727/98. 

89. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів 
України від 26 грудня 1992 р. № 13-92. 

90. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Дек-
рет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р.  
№ 15-93. 

91. Про затвердження порядку ведення бухгалтерського обліку 
суб’єктами підприємницької діяльності, які придбали спеціальний 
торговий патент: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 тра-
вня 1998 р. № 688. 
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92. Порядок ведення бухгалтерського обліку суб’єктами підприємниць-
кої діяльності, які придбали спеціальний торговий патент: Затв. по-
становою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1998 р. № 688. 

93. Про затвердження порядку подання фінансової звітності: Поста-
нова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. 

94. Порядок подання фінансової звітності: Затв. постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. 

95. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників по-
датків органами державної податкової служби: Затв. наказом Дер-
жавної податкової адміністрації України від 11 грудня 1996 р. 
№ 29. 

96. Щодо ліцензії на провадження ліцензійної діяльності: Лист Держа-
вного комітету України з питань регуляторної політики та підпри-
ємництва від 20 липня 2001 р. № 4-431-713/4552. 
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