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Тема:  Нормативнi акти органiв виконавчої влади в галузі туризму 

Мета: Охарактеризувати нормативнi акти органiв виконавчої влади в галузі туризму, розкрити їх 

призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати 

повагу до професії. 

Хід уроку: 

      Нормативнi акти органiв виконавчої влади в галузі туризму: 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 № 1576 “Про затвердження 

переліку населених пунктів, віднесених до курортних” 

 Постанова КМУ від 23 травня 2001 р. №562 «Про затвердження Порядку створення 

і ведення Державного кадастру природних територій курортів» 

 Постанова КМУ від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних 

органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є 

Україна» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 390-р “Про 

затвердження заходів щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму” 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 298-р “Про 

затвердження заходів щодо державної підтримки розвитку молодіжного та дитячого 

туризму” 

 Постанова КМУ від 15 березня 2006 р. №297 «Про затвердження Порядку надання 

послуг з тимчасового розміщення (проживання)» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.08.2008 № 1088-р “Про схвалення 

Стратегії  розвитку  туризму  і курортів” 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 № 25 “Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності в туристичній сфері та визначається періодичність проведення планових 

заходів державного нагляду (контролю)” 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 507 “Про затвердження 

Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань” 

 Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. №803 «Про затвердження Порядку 

встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання 

послуг з тимчасового розміщення (проживання)» 

 Постанова КМУ від 3 липня 2013 р. №470 «Про затвердження Порядку доведення 

до споживачів інформації про вид об’єкта туристичної інфраструктури та його 

категорію» 

 Розпорядження КМУ від 14 серпня 2013 р. № 843-р «Про затвердження переліку 

пріоритетних галузей економіки» 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 200-р “Про схвалення 

розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації Директиви Ради 

ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, 

відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне” 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Які нормативнi акти органiв виконавчої влади в галузі туризму ви запам’ятали? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  будь-яку країну з  програми «Орел та решка» , та записати що 

найбільше в ній вразило 



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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