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Група № 14 

Предмет «Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Урок 5-6 

Тема: Вимоги до робітників туристичної галузі. Сертифікація та стандартизація в 

туризмі. Ліцензування та фінансове забезпечення відповідальності туристичного 

підприємства. Контрольна робота № 2 

Мета: ознайомлення з вимогами до робітників туристичної галузі, їх кваліфікація, 

спеціальність; поняття сертифікації та стандартизації; вимоги до ліцензування ат 

фінансового забезпечення; узагальнення знань по темі.  

Важливими є чинники, які характеризують особисті риси характеру працівника 

туристичного підприємства. Особи, які бажають працювати у туристичні галузі, окрім набутих 

професійних павичок під час практик чи навчань (наприклад, технічних, обслуговування 

клієнтів чи знань із соціології та 

психології), мусять мати певні 

психофізичні здібності, наприклад: 

 — терпимість, опанування собою, 

ввічливість, сумлінність; 

 — красномовність, висока особиста 

культура, доброзичливість; 

 — відповідальність, почуття обов'язку, 

дисциплінованість; 

 — стійкість у стресовій ситуації; 

 — вміння шукати вихід з будь-якої 

ситуації; 

 — швидке прийняття рішення; 

 — добра організація праці та 

систематичність;  
 — вміння правильно представити себе, свобода у поведінці та комунікабельність; 

 — приємна зовнішність та естетичний вигляд; 

 — постійне самовдосконалення та підвищення інтелектуального рівня; 

 — знання іноземних мов; 

 — легкість встановлення контактів з людьми; 

 — відповідне зосередження на клієнтові та вміння уважно слухати; 

 — емоційна стабільність, здатність до швидкого відновлення сил у стресових ситуаціях; 

 — здатність впоратися з емоціями клієнта; 

 — готовність надати допомогу іншим людям для вирішення їхніх проблем; 

 — вміння вести переговори й активно продавати. 

Зовнішній вигляд працівника під час зустрічі з туристом не повинен викликати у 

нього негативного ставлення. При роботі на лінії "працівник — турист" важливу роль 

відіграють зовнішні умови: презентабельність, приємна зовнішність, спортивна фігура тощо. 

Кожне робоче місце також пов'язують з певними особистими вміннями працівника. 

Виконання службових обов'язків (прийняття туриста у рецепції, обслуговування під час 

споживання їжі) інколи вимагає таланту, грації, такту, високої особистої культури чи вмінь. 



Керівник суб'єкта туристичної діяльності або туристичного підрозділу повинен 

мати вищу освіту, а також спеціальну туристичну освіту або досвід роботи в галузі туризму не 

менше 3 років. 

Суб'єкт туристичної діяльності зобов'язаний зберігати рішення засновників(а) 

(протокол, наказ тощо) про призначення керівника суб'єкта туристичної діяльності. 

Назва посади керівника суб'єкта туристичної діяльності повинна відповідати назві 

його посади в установчих документах. 

У суб'єкта туристичної діяльності повинні зберігатися трудові угоди (при їх 

укладанні з працівниками), документи (копії) про освіту чи фахову підготовку, трудові книжки 

працівників тощо. 

Суб'єкт туристичної діяльності має право залучати гідів-перекладачів та 

екскурсоводів до роботи з іноземними туристами за умови наявності в них документів, що 

підтверджують їх фахову підготовку. Копії зазначених документів повинні зберігатися у 

суб'єкта туристичної діяльності. 

У штаті туроператора повинно налічуватись не менше 50 відсотків фахівців, які 

мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або вищу освіту в галузі туризму. 

Керівник турагента чи керівник філії, іншого відокремленого підрозділу турагента 

(юридичної особи) повинен мати стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або освіту в 

галузі туризму. 

У штаті турагента (юридичної особи) повинно налічуватись не менше 30 відсотків 

фахівців, які мають стаж роботи в галузі туризму не менше 3 років або освіту в галузі туризму. 

Турагент – суб’єкт підприємницької діяльності–фізична особа повинен мати освіту в галузі 

туризму. 

У штаті суб'єкта туристичної діяльності (туристичного підрозділу) повинно налічуватись 

не менше 30 відсотків фахівців, які мають спеціальну туристичну освіту або стаж роботи в 

галузі туризму не менше 3 років. 

Сертифікація - це процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган 

документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, 

систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам. 

Сертифікована система якості туристичного підприємства дозволяє йому розширити коло 

надійних партнерів, підвищити свою конкурентоспроможність. Сертифікація в умовах 

ринкових відносин - це визнаний у світі спосіб незалежного підтвердження (оцінки) 

відповідності продукції, робіт і послуг установленим вимогам. Використання сертифікації 

створює передумови для успішного розв'язання ряду найважливіших соціальних та 

економічних проблем суспільства. Уведення сертифікації туристичного продукту, 

гармонізованої з міжнародними стандартами, - це необхідна умова інтеграції України у 

світовий туристичний простір. 

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про туризм", державна система стандартизації у 

сфері туристичної діяльності спрямована на: 

 - захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і здоров'я громадян, 

охорони майна та довкілля; 

 - класифікацію туристичних ресурсів України, забезпечення їх охорони, встановлення гранично 

припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля; 

 - підвищення якості товарів, робіт, послуг відповідно до потреб споживачів; 

 - забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення 

природних катастроф та інших надзвичайних ситуацій; 

 - взаємозамінність та сумісність товарів, робіт, послуг, їх уніфікацію; 

 - створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та сертифікації товарів, 

робіт, послуг. 

Діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг, підлягає ліцензуванню. 

         В законі України "Про туризм" записано, що ліцензуванню на здійснення туристичної 

діяльності підлягають туристичні агентства, бюро подорожей, екскурсійні бюро, бюро по 



прийому туристів, туристичні оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, 

інші юридичні особи незалежно від форм власності і фізичні особи, які здійснюють туристичну 

діяльність, передбачену їх статутами чи положеннями.  

          Ще в 1994 році - з моменту включення туризму в ліцензійні види діяльності - 

ліцензуванню підлягала будь-яка діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг. Потім з 

29.04.98 року - з дати вступу в силу п.1 розділ 1 Закону України "Про внесення змін" в Закон 

України "Про підприємництво" від 23.12.97 року № 762/97 - ліцензія стала необхідною тільки 

для тих суб'єктів підприємництва, які здійснювали діяльність, пов'язану з організацією 

іноземного і зарубіжного туризму.  

           В кінці 1999 року законодавці повернулись до початкового варіанту ліцензування 

туризму і внесли зміни до статті 4 Закону України "Про підприємництво" зі змінами і 

доповненнями, які вступили в силу 27 жовтня 1999 року. На сьогоднішній день питання 

ліцензування туристичної 

діяльності регулюються Законом 

України "Про ліцензування 

окремих видів господарської 

діяльності" від 01.06.2000 р. № 

1775-Ш, який набрав чинності з 21 

жовтня 2000 року. Необхідно 

зауважити, що окремі види 

туризму, які підлягають 

ліцензуванню і що містяться в 

Законі про ліцензування, не 

змінили загальну ідею щодо 

ліцензування всіх напрямків 

туристичної діяльності.  

          Таким чином, згідно з 

оновленим законодавством, 

ліцензуванню підлягають наступні 

види туристичної діяльності:  

- організація іноземного туризму;  

- організація внутрішнього 

туризму;  

- організація зарубіжного туризму;

  

- екскурсійна діяльність.  

         У відповідності до статті 13 

Закону про туризм, ліцензії на 

здійснення туристичної діяльності 

видаються Державним комітетом 

України по туризму.  

         Згідно з Указом Президента України "Про Державний комітет молодіжної політики, 

спорту і туризму України" від 31.05.2000 р. № 740/2000, новостворений Державний комітет 

молодіжної політики, спорту і туризму стає правонаступником Державного комітету України 

по туризму, отже й органом ліцензування туристичної діяльності. А з 2002 року органом 

ліцензування туристичної діяльності стає новостворена Державна туристична адміністрація 

України. 

        Окрім цього, в статті 13 Закону про туризм вказано, що право видачі ліцензії може бути 

делеговано місцевим органам виконавчої влади в галузі туризму. 

 

 



Завдання до Контрольної роботи № 2 (Контрольна робота є обов'язковою до 

виконання для виставлення тематичної оцінки) 

Дати відповіді на наступні питання: 

1. З якою метою здійснюється сертифікація та стандартизація туристичних послуг? 

2. Відповідно до ЗУ «Про затвердження ліцензійних умов провадження туроператорської 

діяльності», які документи необхідні для отримання ліцензії? 

 

 

 

Шановні учні! Фото конспектів, виконаних домашніх завдань надсилати на електронну 

пошту gr.ev@ukr.net  (вказуйте у темі листа «ПІБ, № групи та назва навчальної 

дисципліни») 

mailto:gr.ev@ukr.net

