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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3,0 

Галузь знань: 

24 "Сфера обслуговування" обов’язковий компонент 

освітньої програми  

 

Загальна кількість годин - 

90 

Спеціальність:  

242 "Туризм" 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Семестр 

5-й 5-й 

Лекції 

 

Ступінь вищої освіти: 

бакалавр 

 

16 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 6 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 76 год. 

Вид контролю: екзамен 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 “Правове регулювання туристичної діяльності” є важливою обов’язковою компонентою для 

підготовки бакалаврів факультету географії, історії та туризму спеціальності “Туризм”.  

       Специфіка туристичного бізнесу полягає в комплектації турпродукту з різних видів сервісу - 

транспорту, харчування, розміщення, консульських служб і т. п. Звідси велика кількість правових 

і нормативних документів, що регулюють туристичну діяльність. Наприклад, адміністративним 

законодавством регламентується питання одержання в'їздних віз, валютним законодавством - 

форма розрахунків, митним - порядок пропуску через кордон товарів, що декларуються. Є 

нормативні акти Держстандарту України про сертифікацію туристичних послуг, акти державних 

антимонопольних органів про застосування до туристичних послуг законодавства у сфері 

захисту прав споживачів і т. д. 

 Виходячи з цього, метою вивчення дисципліни “Правове регулювання туристичної 

діяльності” є засвоєння студентами основних положень законодавства України, що регулює 

діяльність суб'єктів у сфері туризму в Україні.   

 Завдання курсу “Правове регулювання туристичної діяльності”: 

- сприяти формуванню у студентів наукового підходу до оцінки чинного законодавства у галузі 

туризму; 

- напрацювати навички роботи з нормативним матеріалом у даній сфері; 

- навчити студентів розв’язувати конкретні ситуації у сфері правового регулювання туризму на базі 

національного та міжнародного законодавства;  

- розвинути правове мислення щодо реалізації норм права у сфері туризму; 

- навчити студентів усвідомленню відповідальності при здійсненні юридично значущих дій у 

туристичній галузі. 

 

    Під час лекційних, практичних занять та самостійної роботи студенти, майбутні фахівці з 

туризму набувають таких компетентностей: ЗК (загальні компетентності), СК (спеціальних, 

фахових компетентностей): 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні 

СК27. Здатність до співпраці з діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними 

ефективні комунікації 

СК29. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства 

 

    Опанувавши дисципліну «Правове регулювання туристичної діяльності», студенти 

повинні володіти такими програмними результатами навчання: 

ПР01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів.  

ПР08. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися. 

ПР16. Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості. 

ПР19. Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. 

ПР21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. “Правове регулювання туристичної діяльності” як навчальна дисципліна. 

Поняття, структура і предмет правового регулювання туристичної діяльності в Україні. 

Туристичні ресурси України. Організаційні форми та види туризму. Учасники відносин, що 

виникають при здійсненні туристичної діяльності. 

 

ТЕМА 2. Правові  засади туристичної діяльності в Україні. Джерела вивчення правового 

регулювання туристичної діяльності. Конституційно-правові  засади туристичної діяльності в 

Україні. Основні положення Законів України "Про правовий статус іноземців", "Про туризм", 

"Про ліцензування окремих видів господарської діяльності", Постанов Кабінету Міністрів 

України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через 

її територію" та "Про Програму розвитку туризму до 2005 року" та інші нормативні акти, що 

стосуються механізму здійснення прав та обов’язків туристів та туроператорів в Україні. 

 

ТЕМА 3. Суб'єкти та  об'єкти туристичної діяльності в Україні. Поняття та види правового 

статусу суб'єктів туристичної діяльності в Україні. Основні принципи правового статусу 

суб'єктів туристичної діяльності в Україні та їх закріплення в законодавстві України. Об'єкти 

туристичної інфраструктури в Україні: поняття, види та принципи діяльності. Відповідальність 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства за пошкодження об'єктів туристичної 

інфраструктури в Україні. 

  

ТЕМА 4. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму. Основні способи та 

цілі державного регулювання в галузі туризму, пріоритетні напрями державної політики в галузі 

туризму. Органи державного управління та регулювання у сфері туризму. Повноваження ВР 

України та органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження КМ України та 

органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Повноваження центральних органів 

виконавчої влади в галузі туризму. Повноваження місцевих державних адміністрацій та 

виконавчих органів місцевого самоврядування в галузі туризму. Програми розвитку туристичної 

діяльності в Україні. 

  

ТЕМА 5. Безпека туризму та міжнародне співробітництво в галузі туризму. Безпека в галузі 

туризму. Захист інтересів українських туристів за межами України. Фінансове забезпечення 

відповідальності туроператора та турагента. Страхування туристів при здійсненні туристичних 

поїздок.  

Міжнародне співробітництво в галузі туризму. Міжнародні договори України в галузі туризму. 

Участь України в міжнародних туристичних організаціях.  

Представництва України в галузі туризму за межами України. Особливості здійснення діяльності 

в Україні іноземними суб'єктами туристичної діяльності. 

 

ТЕМА 6. Організація туристичної діяльності в Україні. Ліцензування туристичної діяльності. 

Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності. Встановлення категорій об’єктів 

туристичної інфраструктури. Договір на туристичне обслуговування. Договір на екскурсійне 

обслуговування. Договір на готельне обслуговування. Ваучер. Права та обов'язки суб'єктів 

туристичної діяльності, туристів та екскурсантів. 

 

ТЕМА 7. Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму. Об'єднання 

підприємств та неприбуткові організації в галузі туризму. Професійна підготовка фахівців у 

галузі туризму. Наукові дослідження розвитку туризму. Об'єднання суб'єктів туристичної 

діяльності та неприбуткові організації в галузі туризму. 
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ТЕМА 8. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за порушення 

законодавства України про туризм. Органи контролю за діяльністю в галузі туризму. 

Відповідальність за порушення законодавства України про туристичну діяльність. 

Відповідальність органів державної  влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб у галузі туристичної діяльності. Цивільно-правова та інші види відповідальності 

суб'єктів туристичної діяльності. Порядок розгляду спорів з питань надання туристичних послуг. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи туризму в Україні 

Тема 1. “Правове 

регулювання 

туристичної 

діяльності” як 

навчальна 

дисципліна. 

8 2 1   5 8 2 2   4 

Тема 2. Правові  

засади туристичної 

діяльності в 

Україні 

14 2 2   10 14 2 2   10 

Тема 3. Суб'єкти та  

об'єкти 

туристичної 

діяльності в 

Україні 

9 2 2   5 9     9 

Тема 4. Державна 

політика та 

державне 

регулювання в 

галузі туризму 

14 2 2   10 14     14 

Змістовий модуль 2.Особливості реалізації прав осіб у туристичній галузі 

Тема 5. Безпека 

туризму та 

міжнародне 

співробітництво в 

галузі туризму 

14 2 2   10 14  2   12 

Тема 6. 

Організація 

туристичної 

діяльності в 

Україні 

9 2 2   5 9 2    7 

Тема 7. 

Професійна 

підготовка 

фахівців та 

наукове 

забезпечення 

14 2 2   10 14 2    12 
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туризму. 

Об'єднання 

підприємств та 

неприбуткові 

організації в галузі 

туризму 

Тема 8. Контроль 

за діяльністю в 

галузі туризму. 

Відповідальність 

за порушення 

законодавства 

України про 

туризм 

7 1 1   5 7     7 

Усього годин 90 16 14   60 90 8 6   76 

 

5. Теми семінарських занять (денна / заочна) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Годин 

Денна / Заочна 

1 Тема 1. “Правове регулювання туристичної діяльності” як 

навчальна дисципліна. 

1 / 2 

2 Тема 2. Правові  засади туристичної діяльності в Україні 2 / 2 

3 Тема 3. Суб'єкти та  об'єкти туристичної діяльності в Україні 2 / - 

4 Тема 4. Державна політика та державне регулювання в галузі 

туризму 

2 / - 

5 Тема 5. Безпека туризму та міжнародне співробітництво в галузі 

туризму 

2 / 2 

6 Тема 6. Організація туристичної діяльності в Україні 2 / - 

7 Тема 7. Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення 

туризму. Об'єднання підприємств та неприбуткові організації в 

галузі туризму 

2 / - 

8 Тема 8. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність 

за порушення законодавства України про туризм 

1 / - 

 Всього 14 / 6 

 

6. Самостійна робота (денна) 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Правове регулювання туристичної діяльності як навчальна 

дисципліна. 

5  / 10 

2 Правові  засади туристичної діяльності в Україні 10  / 10 

3 Суб'єкти та  об'єкти туристичної діяльності в Україні 5 / 10 

4 Державна політика та державне регулювання в галузі туризму     10 /  10 

5 Безпека туризму та міжнародне співробітництво в галузі туризму 10 / 10 

6 Організація туристичної діяльності в Україні. 5 /10 

7 Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму. 

Об'єднання підприємств та неприбуткові організації в галузі туризму 

10 /10 

8 Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за 

порушення законодавства України про туризм 

5 / 6 
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 Разом  60 / 76 

 

 

7. Індивідуальні завдання 

Контрольні роботи (реферати) для студентів денної форми навчання 

Методичні вказівки з написання рефератів (контрольних робіт) 

 

Реферат (Контрольна робота) — це передбачені навчальним планом форми самостійної 

науково-дослідницької роботи студентів під керівництвом викладача з визначеної теми, яка 

містить аналіз теоретико-правового матеріалу, практики застосування норм права у галузі 

туризму, висновки щодо проблеми, яка досліджувалася, і пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства, локальних нормативно-правових актів або практики їхнього застосування. 

Досліджуючи ту чи іншу тему, студент передусім має використовувати норми Конституції 

України, положення програмних концептуальних актів Верховної Ради України, Президента 

України, Кабінету Міністрів України, рішень Конституційного Суду України, міжнародно-

правових договорів та інших документів міжнародно-правового характеру, у тому числі й тих, 

що пов’язані з системою захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема туристів, 

туроператорів і турагентів, з процесом євроінтеграції та адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу, з досягненням безвізового режиму, який сприятиме 

значному розвитку туризму в Україні. 

 Робота має засвідчити, що студент володіє спеціальними знаннями, вміє опрацьовувати 

нормативно-правовий матеріал, спеціальну літературу і використовувати їх для вивчення та 

узагальнення практики. Крім цього, в такій роботі студент повинен показати вміння послідовно 

та юридично грамотно характеризувати окремі питання теми з посиланнями на відповідну 

навчальну та монографічну літературу, має звернути увагу на дискусійні положення, критично 

оцінювати наукові погляди юристів, теоретичні положення, виявляти їх відповідність не тільки 

чинному законодавству, а й потребам практики, реальним суспільним відносинам у сфері 

правового регулювання туризму.  

Студент повинен знати чинні нормативно-правові акти у галузі туризму, вміти їх 

застосовувати, аналізувати. Студент має розуміти, що робота має бути конкретною, із 

застосуванням юридичних термінів, логічною, витриманою. Не можна перетворювати роботу на 

публіцистичну статтю чи художній твір. 

У роботі необхідно подавати цитати з наукових джерел, проте не перетворювати її на 

збірку цитат. Студент повинен показати вміння сформулювати й викласти самостійно власну 

думку з того чи іншого питання. 

Робота має бути належним чином оформлена. Передусім необхідно скласти план роботи, 

кількість основних питань має бути обмеженою, містити 2-3 розділи. Назви розділів мають бути 

відображені не тільки у плані роботи, а й у тексті. 

Робота має розпочинатися зі вступу, в якому мають бути обґрунтовані актуальність теми, 

її практичне значення, вказано, наскільки тема розроблена в навчальному і науковому плані.  

Робота закінчується висновками та пропозиціями, які автор сформулював у результаті 

проведеного дослідження. Бажано, щоб висновки були конкретними, а пропозиції стосувалися 

вдосконалення певних норм права. Якщо такі пропозиції є, їх варто подати окремим аркушем і 

вони мають містити нову редакцію статті закону, постанови тощо. 

Перелік використаних джерел та літератури має складатися за алфавітом, із дотриманням 

установлених правил. Назва нормативного акта має бути вказана точно, відповідно до його 

офіційної назви. Необхідно також вказати місце видання, офіційне видавництво і дату, коли цей 

акт опубліковано. У тексті роботи слід зробити посилання на використані джерела (у квадратних 

дужках). 

Керівництво написанням письмової роботи здійснює викладач кафедри, що веде заняття 

з курсу “Правове регулювання туристичної діяльності”. З усіх питань — вибору теми, 

узгодження плану роботи, пошуку літератури та законодавства — студент має звертатися до 
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керівника роботи. 

 

Орієнтовний перелік тем рефератів (контрольних робіт) 

 

1. Пріоритетні напрямки вдосконалення правового регулювання туристичної діяльності  

2. Правові  засади туристичної діяльності в Україні 

3. Суб'єкти та  об'єкти туристичної діяльності в Україні 

4. Державна політика та державне регулювання в галузі туризму 

5. Безпека туризму  

6. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 

7. Організація туристичної діяльності в Україні 

8. Професійна підготовка фахівців та наукове забезпечення туризму  

9. Об'єднання підприємств та неприбуткові організації в галузі туризму 

10. Контроль за діяльністю в галузі туризму 

11. Відповідальність за порушення законодавства України про туризм 

 

8. Методи навчання   
                                                                                        

Навчальний курс передбачає проведення лекцій та семінарських занять, а також 

самостійну роботу студентів. Тематика лекцій (теоретичних занять) та час їх проведення 

визначені програмою, структурою навчальної дисципліни з урахуванням годин, встановлених 

щорічним робочим планом навчального процесу, залежно від форми навчання. На лекціях 

студенти отримують основні інформаційні блоки, що мають на меті утворення цілісного 

уявлення про предмет, який вони вивчають. Особливості викладення лекційного матеріалу 

зумовлені специфікою самої дисципліни. Завданням тієї чи іншої лекції є зосередження уваги на 

важливих питаннях, прикладах найбільшого ілюстративного значення, на загальних поняттях 

концептуального характеру. Крім того, лекції для студентів дають уявлення про основні наукові 

підходи та дискусії. Невід’ємною складовою частиною лекцій є ознайомлення студентів з 

першоджерелами – законами та підзаконними актами. На семінарських заняттях слід повторити, 

поглибити та розширити знання, отримані на лекціях та під час самостійної роботи. Основним 

завданням семінарів є не стільки відтворення студентами раніше отриманої учбової інформації, 

скільки розвиток їх здібностей до самостійного мислення, умінь формулювати, викладати, 

аргументувати власну позицію. Будь-який виступ студента повинен відповідати таким вимогам: 

чіткість у формулюванні питання та його ключових положень; логічна послідовність викладення, 

грамотність професійної мови; ясність висновків, дефініцій; самостійність у висвітленні теми; 

знання конкретного фактичного матеріалу та навчальної літератури. Важливим компонентом 

семінарського заняття є дискусія як сукупність виступів з місця за участю усієї семінарської 

групи. Під час організації та проведення дискусії викладач заохочує студентів до самовираження 

‒ надає можливість висловити власну точку зору та аргументувати її. На семінарському занятті 

доцільно проводити опитування в усній формі або у формі тестування. Самостійна робота 

студентів ‒ сукупність усієї самостійної діяльності за двома напрямками: 1) в навчальній 

аудиторії під керівництвом викладача; 2) поза межами навчальної аудиторії – опрацювання 

студентами нормативних джерел та літератури у бібліотеці, у мережі Інтернет. Важливим 

засобом забезпечення найбільш успішної самостійної роботи, її організаційною формою є 

індивідуальні консультації за окремим розкладом викладача. 

 

9. Методи контролю    

                                                                   

Оцінка успішності студентів здійснюється під час поточного (оперативного), рубіжного 

(тестування, виконання письмових контрольних робіт), проміжного (проведення заліку) 

контролю. Поточний (оперативний) контроль − це контроль знань студентів протягом 

аудиторних (лекційних, семінарських) занять, які проводяться за розкладом, або поточний 
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контроль відповідно до графіку виконання самостійної роботи. Об’єкти поточного 

(оперативного) контролю: відвідування занять, виконання домашніх завдань до семінарських 

занять, робота на семінарах. Рубіжний контроль здійснюється за окремими змістовими 

модулями, за наслідками виконання письмових завдань в аудиторії. У разі накопичення 

заборгованостей за результатами контрольних заходів (тестування, письмова контрольна 

робота) їх погашення проводиться під час планових консультацій, а також залікового тижня ‒  

останнього навчального тижня семестру напередодні екзаменаційної сесії. Залік у семестрі 

виставляється автоматично за сумою балів поточного та рубіжного контролю. З метою 

заохочення до самостійного наукового дослідження студентам пропонується виконання 

індивідуальної творчої роботи, написання тез доповідей на студентські наукові конференції та 

наукових статей. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Денна форма 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсум-

ковий 

контроль 

(екзамен) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 10 10 5 5 10 10 
40 100 

30 30 

Т-1, Т-2….Т-8 – теми зі змістових модулів №1 та №2. 

 

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види  

навчальної 

діяльності  

Оцінка 

ECTS  
Критерії оцінювання  

Оцінка за 

національною 

шкалою  

для екзамену, 

курсової 

роботи, 

практики  

90-100  А  

Студент виявляє особливі творчі здібності, глибокі 

знання навчального матеріалу, що міститься в 

основних і додаткових  

рекомендованих літературних джерелах; вміє 

аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 

розвитку; застосовувати  

теоретичні положення при розв’язанні практичних 

задач; володіє  

вмінням надавати чітку аргументовану відповідь на 

поставленні  

питання  

відмінно  

82-89  В  

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи, 

надає лаконічну  

відповідь майже на всі поставленні питання; 

самостійно виправляє  

добре  



12 

 

  

допущені помилки, кількість яких незначна   

74-81  С  

Студент вміє оперувати необхідним колом понять та 

категорій; узагальнювати та систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці; 

контролювати власну діяльність; виправляти помилки, 

серед яких  

є суттєві  

64-73  D  

Студент відтворює значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних 

положень, слабке їх  

застосування при розв’язанні практичних завдань; 

аналізує навчальний матеріал за допомогою 

викладача, надає мало аргументовані відповіді, 

виправляє не всі помилки, значна  

кількість яких є суттєвими  задовільно  

60-63  Е  

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні 

вищому за початковий, проте має фрагментарне 

уявлення про деякі поняття та категорії курсу; надає 

неповне висвітлення змісту питань; має  

недостатнє вміння зробити аргументовані висновки; 

відповіді  

містять значну кількість недоліків і помилок  

35-59  FX  

Студент не опанував значну частину матеріалу курсу; 

не володіє понятійним апаратом; не опрацював базову 

та допоміжну  

літературу. Мова не виразна, обмежена, бідна, 

словниковий запас не дає змогу оформити ідею. 

Практичні навички на рівні  

розпізнавання  

незадовільно  

з можливістю 

повторного 

складання  

0-34  F  

Студент повністю не знає програмного матеріалу, не 

працював в  

аудиторії з викладачем або самостійно; допускає 

суттєві помилки у відповідях на питання, не вміє 

застосовувати теоретичні положення при розв’язанні 

практичних завдань   

незадовільно  

з  

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

 

12. Методичне забезпечення 

 

1. Опорні конспекти лекцій; 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни; 

3. Нормативні документи; 

4. Матеріали практики застосування законодавства. 

 

13. Рекомендована література 

 

1. Господарський кодекс України.- К., 2015. 

2. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП. 
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3. Закон України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності" від 01.06. 2000 

р. № 1775-ІП. 

4. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. № 887-ХІІ. 

5. Закон України "Про правовий статус іноземців" від 04.02.1994 р. №3929-ХП. 

6. Закон України "Про туризм" від 15.09. 1995 р. № 324/95-ВР. 

7. Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з 

організацією іноземного і зарубіжного туризму (ліцензійних умовах), і контролі за їх 

дотриманням / Затверджена наказом Ліцензійної палати України і державного комітету 

України з туризму від 12.01.1999 р. № 5/1. 

8. Конституція України.- К., 2015. 

9. Методичні рекомендації з організації поїздок вітчизняних туристів за кордон / 

Затверджено постановою Колегії державного комітету України з туризму від 16.04.1996 

р. № 96/8. 

10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку органів ліцензування" 

від 14.11. 2000 р. № 1698. 

11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду 

з України і транзитного проїзду через її територію" від 29.12. 1995 р. № 1074. 

12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про Програму розвитку туризму до 2005 року" 

від 28.06. 1997р. № 702. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про строки дії ліцензії на проведення певних 

видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу" від 

29.11. 2000 р. № 1755. 

14.  Правила обов'язкової сертифікації готельних послуг / Затверджено наказом Державного 

стандарту України від 27.01.1999 р. №37. 

15. Правила обов'язкової сертифікації послуг харчування / Затверджено наказом Державного 

стандарту України від 27.01.1999 р. №37. 

16. «Про затвердження Правил користування готелями і надання готельних послуг в Україні" 

/ Наказ Державного комітету по житлово-комунальному господарству України і 

Державного комітету України з туризму від 10.09.1996 р. № 77/44. 

17. Програма забезпечення захисту і безпеки туристів / Затверджено постановою Колегії 

державного комітету України з туризму від 08.10.1996 р. № 96/5. 

18. Цивільний кодекс України.- К., 2015. 

 

14. Інформаційні ресурси 
1. www.portal.rada.gov.ua,  

2.   www.inter.criminology.org.ua 

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.inter.criminology.org.ua/
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