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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 

«Правове регулювання туристичної діяльності» є освітньою компонентною 
циклу фахових дисциплін, що знайомить майбутніх фахівців з 
нормативними документами туристичної галузі. 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. 

Мета та цілі 

Метою вивчення дисципліни “Правове регулювання туристичної діяльності” 
є засвоєння студентами основних положень законодавства України, що 
регулює діяльність суб'єктів у сфері туризму в Україні. 
Основні цілі: 

- 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. 



Результати 
навчання 

 
 
 

Soft skills: 
соціально-

психологічні 
аспекти 

професійної 
компетентності, 
що відповідають 
заявленим цілям 

програми 

Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з 
обслуговування туристів. Ідентифікувати туристичну документацію та вміти 
правильно нею користуватися. Діяти у відповідності з принципами 
соціальної відповідальності та громадянської свідомості. Аргументовано 
відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань. Приймати 
обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності. 
 
Soft skills (соціально-психологічні аспекти професійної компетентності): 
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. Здатність до співпраці з 
діловими партнерами і клієнтами, уміння забезпечувати з ними ефективні 
комунікації 
Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства 
 

Пререквізити 
Базові знання з дисциплін: «Основи туризмознавства», «Організація 
туристичної діяльності», «Організація екскурсійної діяльності», «Планування 
і організація туристичного бізнесу». 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема План, короткі тези Завдання 

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. 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях.  

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. 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 

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. 
 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 

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 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 



державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого 
самоврядування в галузі туризму. Програми розвитку туристичної 
діяльності в Україні. 

індив. робіт. 

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. 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 

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. 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 

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. 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 

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. 
 

Вивчення 
теоретичних 
положень, 
підготовка 
виступів на 

семінарських 
заняттях, 

індив. робіт. 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Загальна політика Здобувач освіти зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не 

спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальною  
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 
лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати 
практичні заняття. Виконати індивідуальне завдання.  

Політика щодо 
дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку.  

Політика щодо 
академічної 

доброчесності 

Під час виконання завдань вимагається дотримування правил академічної 
доброчесності. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Нарахування балів 

Види оцінювання Бали 

Змістовий модуль 1-2 (теми 1-8) 60 

Підсумковий контроль – екзамен  40 

 

Розподіл балів для оцінювання успішності студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 


