
Урок № 2 

Дата: 20.11.2020 

Тема:  Законодавство України про туризм 

Мета: Охарактеризувати законодавство України про туризм, розкрити його призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Маючи намір отримати ліцензію на турагенську діяльність суб'єкт господарювання подає у    

Державну туристичну адміністрацію України наступні документи: 

1. Заяву про видачу ліцензії, де зазначається найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, 

ідентифікаційний код юридичної особи; прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, 

ідентифікаційний номер фізичної особи; вид господарської діяльності (турагентська) і на який 

термін (три роки). 

2. Завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію. 

3. Квитанція про оплату проведення ліцензування (до недавнього часу ця оплата становила 20 і 2 

неоподаткованих мінімуми відповідно для турагенства-юридичної і для турагента-фізичної осіб). 

4. Витяг із трудової книжки керівника турагенства про стаж його роботи в туристичній галузі, який 

повинен становити не менше як три роки, або копія документа, який підтверджує спеціальну 

туристичну освіту; для турагента-фізичної особи - копія документа, який підтверджує наявність 

спеціальної туристичної освіти. 

5. Завірена копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарської діяльності на 

службове приміщення - офіс (договір купівлі-продажу), або на його оренду (договір оренди). 

6. Завірена копія договору із страховою компанією про здійснення обов'язкового страхування 

туристів (медичного та від нещасного випадку). 

7. Завірена копія договору із страховою компанією про страхування відповідальності турагента за 

ненадання чи надання в неповному обсязі туристичних послуг. Згідно згаданого вище закону "Про 

туризм" мінімальний розмір страхового фінансового забезпечення турагента має становити суму, 

еквівалентну не менше ніж 2 000 євро. 

      Отже, отримання ліцензії є останнім "бар'єром" перед початком здійснення турагентської 

діяльності. Основними документами, необхідними для подальшої діяльності турагента виступають 

установчі документи (статут і/чи установчий договір), свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензія. 

Слід зазначити, що названі документи можна "заполучити" за допомогою фірм, які спеціалізуються 

на розробці установчих документів, і загалом на реєстрації (за відповідну плату) будь-якого 

підприємства в органах державної влади "під ключ". 

   Так, туроператор і турагент на видному для туриста місці мають розмістити такі документи (п. 3.2 

Ліцензійних умов): 

 копію ліцензії; 

 копію свідоцтва про державну реєстрацію; 

 копію довідки банківської чи іншої кредитної установи про підтвердження фінансового 

забезпечення відповідальності ліцензіата; 

 відомості про працівників: прізвище, ім'я, по батькові керівника, його заступників, 

головного бухгалтера, менеджерів; 

 книгу відгуків та пропозицій громадян; 

 ці Ліцензійні умови; 

 адреси і телефони центрального та місцевого органів виконавчої влади в галузі туризму, 

територіального управління у справах захисту прав споживачів, перелік номерів телефонів, 

факсів ліцензіата (тобто турфірми). 

    За порушення цієї вимоги на працівників турфірми може бути накладено адмінштраф за 155 

КУпАП (порушення правил надання послуг). 
 

Питання для самоперевірки: 

1. Що необхідно зробити для отримання ліцензії на туристичні послуги? 

2. які документи необхідно розміщувати на видному для клієнта місці? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 



Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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