
Урок № 5 

Дата: 10.11.2021 

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 14.05.2015 № 388 “Про утворення 

Координаційної ради з питань туристичної діяльності” 

 Розпорядження КМУ від 8 вересня 2015 р. № 922-р «Питання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі» 

 Постанова КМУ від 11 листопада 2015 р. №991  «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження туроператорської діяльності» 

 Постанова КМУ від 2 грудня 2015 р. №997 «Про внесення змін до Порядку 

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

надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) та Порядку доведення до 

споживачів інформації про вид об’єкта 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 168-р “Про 

схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року” 

 Спільний наказ Державної туристичної адміністрації України та Державного 

комітету статистики України від 12.11.2003 № 142/394  “Про затвердження 

Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності” 

 Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 16.03.2004 р. №19 «Про 

затвердження Правил користування готелями  й аналогічними засобами 

розміщення та надання готельних послуг» 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2004 № 1124 “Про 

затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму 0504 

“Туризм” 

 Наказ Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 № 83 “Про 

затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення 

туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу” 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 № 1124 “Про 

затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації 

туристсько-краєзнавчої роботи” 

 Наказ Державної Туристичної Адміністрації України від 06.06.2005 р. № 50 «Про 

затвердження порядку оформлення ваучера на надання туристичних послуг та 

його використання» 

 Наказ Міністерства Інфраструктури № 28 від 23.01.2012 р. «Про затвердження 

форми свідоцтва про встановлення категорії готелю» 

 Наказ МНС України від 12.06.2012 № 891 “Про затвердження Порядку проведення 

пошуково-рятувальних робіт на об’єктах туристичних відвідувань” 

 

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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