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 Професія: 4144 Агент з організації туризму  

Тема 2.  Самостійне виконання робіт агента з організації туризму 

           2.2. Законодавство України про туризм. 

 Мета уроку:  

          Навчальна – відпрацювати використання нормативно-правової бази у 

сфері туристичної діяльності, засвоїти поняття суб’єктів туристичної 

діяльності.  

Розвивальна –  сприяти розвитку творчої активності учнів, 

формуванню пізнавальних здібностей, розширенню кругозору і збагаченню 

словникового  запасу, розвиток уміння оперувати отриманими знаннями, 

застосовувати їх на практиці.  

Виховна –  формувати відповідальність за результати своєї роботи,  

сприяти підвищенню мотивації до  управлінської діяльності та співпраці в 

колективі. 

Матеріали до теми та пояснення трудових операцій:  

Основним джерелом правового регулювання туристичної діяльності в 

Україні є Закон України «Про туризм», який визначає загальні правові, 

організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики 

України в галузі туризму та спрямований на забезпечення закріплених 

Конституцією України прав громадян на відпочинок, свободу пересування, 

охорону здоров'я, на безпечне для життя і здоров'я довкілля, задоволення 

духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей.  

Він встановлює засади раціонального використання туристичних ресурсів та 

регулює відносини, пов'язані з організацією і здійсненням туризму на території 

України. 



Закон України «Про туризм» складається з восьми розділів: 

1) Загальні положення; 

2) Державна політика та державне регулювання в галузі туризму; 

3) Безпека туризму; 

4) Організація туристичної діяльності; 

5) Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму. 

Об’єднання підприємств та неприбуткові організації в галузі туризму; 

6) Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за 

порушення законодавства України про туризм; 

7) Міжнародне співробітництво в галузі туризму; 

8) Прикінцеві та перехідні положення.  

Важливою ознакою Закону України «Про туризм» є чітке визначення 

термінів.  

У цьому Законі наведені  терміни вживаються в такому значенні: 

 туризм - тимчасовий виїзд особи з місця проживання в 

оздоровчих,пізнавальних,  професійно-ділових чи інших цілях без здійснення 

оплачуваної діяльності в місці, куди особа від'їжджає; 

 турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або до іншої країни з 

не  забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до 

одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов'язанням 

залишити країну або місце перебування в зазначений термін; 

 туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс 

туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу 

якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні 

послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації 

відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної 

продукції тощо);  



Порушення законодавства в галузі туризму тягне за собою відповідальність 

згідно із законом. Порушеннями законодавства в галузі туризму є:  

 здійснення туристичної діяльності без отримання відповідного дозволу 

(ліцензії) або недодержання ліцензійних умов з надання туристичних послуг; 

 залучення до надання туристичних послуг осіб, які не відповідають 

встановленим законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам та не 

мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у 

випадках, визначених цим Законом; 

 надання туристичних послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації, 

без проведення такої сертифікації в установленому порядку; 

 ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації, що 

не відповідає дійсності; 

 порушення вимог стандартів, норм і правил у галузі туризму; 

 незаконне використання категорії об'єкта туристичної інфраструктури; 

 порушення умов договору між туристом і суб'єктом туристичної 

діяльності з надання туристичних послуг; 

 невиконання розпоряджень уповноважених органів та осіб про 

усунення порушень ліцензійних умов; 

 порушення правил щодо охорони чи використання об'єктів туристичної 

інфраструктури, знищення або пошкодження об'єктів відвідування; 

 створення перешкод уповноваженій на те законом посадовій чи 

службовій особі у здійсненні контролю за туристичною діяльністю, у 

проведенні перевірки якості надаваних (наданих) туристичних послуг або 

додержанні ліцензійних умов, стандартів, норм і правил щодо здійснення 

туристичної діяльності; 

 незаконне втручання у здійснення туристичної діяльності; 

 розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншу 

охоронювану законом інформацію. 



Законами може передбачатися відповідальність і за інші порушення у сфері 

туристичної діяльності. Правове регулювання суспільних відносин у 

туристичній сфері відбувається завдяки різноманітному правовому впливу на 

цю сферу господарської діяльності. 

 Основними формами правового впливу є наступні: 

1) правотворча діяльність зі створення правових норм про туризм; 

2) діяльність органів управління у сфері туризму; 

3) організація та ліцензування суб’єктів туристичної діяльності; 

4) захист прав та законих інтересів учасників відносин у сфері туризму. 

       Правове регулювання туристичної діяльності в Україні здійснюється на 

підставі системи джерел права, основою яких є Конституція України, 

Міжнародно -правові акти про туризм, закон України «Про туризм», 

комплекс спеціальних підзаконних нормативно-правових актів, які 

відіграють визначальну  роль в організації туристичної діяльності. Джерело 

права – це спосіб внутрішньої організації, а також зовнішньоговираження 

змісту юридичної норми. 

Суб'єктами, що здійснюють та/або забезпечують туристичну діяльність 

(суб'єкти туристичної діяльності), є: 

  туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені 

згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація 

та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання 

туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних 

та супутніх послуг і які в установленому порядку отримали ліцензію на 

туроператорську діяльність; 

  туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно 

із законодавством України, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного 

продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної 

діяльності,  а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних та 



супутніх послуг; інші суб'єкти підприємницької діяльності, що надають 

послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, 

розважальних та інших туристичних послуг;  

 гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та 

інші фахівці туристичного супроводу - фізичні особи, які проводять діяльність, 

пов'язану з туристичним супроводом і які в установленому порядку отримали 

дозвіл на право здійснення туристичного супроводу, крім осіб, які працюють на 

відповідних посадах підприємств, установ, організацій, яким належать чи які 

обслуговують об'єкти відвідування; 

 фізичні особи, які не є суб'єктами підприємницької діяльності та надають 

послуги з тимчасового розміщення (проживання), харчування тощо. Перелік 

посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них та 

порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу 

визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі туризму. 

Суб'єкти туристичної діяльності мають право: 

•  виробляти і реалізовувати туристичні послуги згідно із 

законодавством; 

•  вносити пропозиції щодо охорони туристичних ресурсів України, їх 

збереження та    відновлення, порядку використання; 

•  вносити пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм з 

професійного навчання в галузі туризму, підвищення рівня професійної 

підготовки працівників і фахівців у галузі туризму; 

•  на встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим 

об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, 

курортним закладам тощо), власниками яких вони є, відповідної категорії; на 

отримання в установленому порядку інформації, необхідної для здійснення їх 

діяльності, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; 



•  брати в установленому порядку участь у розробці програм розвитку 

туризму та курортно-рекреаційної сфери; 

•  визначати та оприлюднювати шляхом опублікування загальні умови 

типового (публічного) договору на надання туристичних послуг; 

•  визначати мінімальну кількість туристів (екскурсантів) у групі; на 

відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

посадових і службових осіб чи заподіяних суб'єктами туристичної діяльності. 

Опрацюйте ЗУ про туризм за посиланням:  

https://zakon.rada.gov.ua 

Завдання для самоконтролю:  

 На вашу думку джерело правового регулювання у сфері туризму це-? 

 Нормативно-правова база туризму це-? 

 Які розділи містить ЗУ про туризм? 

 Правове регулювання туристичної діяльності в Україні здійснюється на 

підставі чого -?  

Практичне завдання: 

  Проведіть порівняльно-правовий аналіз Закону України «Про туризм» 

відповідного законодавства інших країн (опрацюйте в письмовій 

формі) 

 Опрацюйте  порушеннями законодавства в галузі туризму в усній 

формі. 

Відповіді на виконані  завдання надсилати на електронну адресу  

karpenkog07@gmail.com  

У темі листа вказати прізвище та ім’я учня, № уроку.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/

