
 



 



1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 4/120 

Курс 4 - 

Семестр 7-8 - 

Кількість модулів 4 

Обсяг кредитів 4 - 

Обсяг годин, в тому числі: 120 - 

Аудиторні 56 - 

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота 56 - 

Форма семестрового контролю 8 семестр-

залік 

- 

 

 

 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань про систему правового 

регулювання туристичної діяльності в Україні, а також навичок роботи з 

нормативно-правовими актами, що становлять цю систему. Це сприятиме 

підготовці висококваліфікованого фахівця з туризму, який буде спроможний 

використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: 

1. Сформувати здатність до самостійного оволодіння законодавством України, що 

регулює відносини у сфері туризму, правильного його застосування. 

2. Сформувати здатність до дотримання законодавчих норм та правил в 

процесі туристичної діяльності, які стосуються як взаємодії між 

суб’єктами освітнього процесу в загалом, так і безпосередньо, 

враховуючи специфіку його реалізації у туризму.  

3. Опанувати знання законодавчих засад регулювання туристичної 

діяльності, безпеки туризму, суб’єктів туристичних правовідносин, 

організаційно-правових засад та договірних відносин у сфері туризму, 



правових аспектів співробітництва України з Європейським Союзом у сфері 

туризму. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

1. Випускник здатен до самостійної пізнавальної та аналітичної діяльності, 

самоорганізації та саморозвитку. Здатен вносити рекомендації щодо введення 

нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у сфері туристичної 

діяльності.  

2. Випускник демонструє знання та дотримання при організації занять та 

безпосередньо на заняттях законодавчих норм та правил, які стосуються як 

взаємодії між суб’єктами освітнього процесу в загалом, так і безпосередньо, 

враховуючи специфіку його реалізації у сфері туристичної діяльності. 

3. Випускник здатен виявляти проблеми та знаходити їх ефективне вирішення на основі 

знань системи правового регулювання туристичної діяльності; здійснювати пошук 

рішень у розв’язанні юридичних питань, що виникають в практичній роботі при 

оформленні договору на туристичне обслуговування. 

4. Випускник здатен організовувати та будувати правову роботу підприємства у сфері 

туризму; розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні договори у сфері 

туризму. 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1 

Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності 

Тема 1. Законодавчі засади регулювання туристичної 

діяльності. Суб’єкти туристичних правовідносин. 

6 2 4     

Тема 2. Організаційно-правові засади туристичної 

діяльності. Договірні відносини в сфері туризму. 

6 2 4     

Самостійна робота 1. Понятійний апарат у сфері 

туризму за законодавством України. Концепція 

системи. Міжнародно- Правові акти у сфері туризму. 

5      5 

Самостійна робота №2: Законодавство України, що 

встановлює вимоги до провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. 

Ліцензійні умови. Стандартизація, сертифікація у 

сфері туризму. 

5      5 

Модульний контроль 2       

Разом по модулю  І 24 4 8    10 

Змістовий модуль 2 

Організаційно-правового регулювання туристичної діяльності 

Тема 3. Туристичні формальності та безпека 

туризму. 

8 2 6       

Тема 4. Правове регулювання порядку виїзду з 

України і в’їзду в Україну з метою туризму. 

8 2 6       

Самостійна робота №3: Правові засади укладення 

договору на туристичне обслуговування. Права та 

обов’язки сторін. 

6      6 

Самостійна робота №4: Туристичні формальності: 

сутність та правові засади дотримання. Види ризиків 

у сфері туризму: правові заходи запобігання. 

6      6 

Самостійна робота №5: Правове регулювання 6      6 
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оформлення документів для зарубіжних поїздок. 

 

Модульний контроль 2       

Разом по модулю  ІІ 36 4 12    18 

 

Змістовий модуль ІІІ  

Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності 

 

 Тема 5. Правове забезпечення страхування в 

туристичній діяльності 
6 2 4     

 Тема 6. Особливості правового регулювання 

окремих видів туризму 
6 2 4     

Самостійна робота № 6: Асистанс, його особливості. 5      5 

Самостійна робота №7: Договір лізингу судна. 

Правові основи здійснення морських круїзів.  
5      5 

Самостійна робота №8: Загальнодержавні податки і 

збори, особливості їх правового регулювання в 

туризмі. 

5      5 

Модульний контроль 2       

Разом по модулю  ІІІ 29 4 8    15  

Змістовий модуль 4 

Система законодавства про оподаткування 

суб’єктів туристичної діяльності. 

 

 

 

       

Тема 7. Правове регулювання оподаткування 

суб’єктів туристичної діяльності 
8 2 6     

Тема 8. Правові засади здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері туристичної діяльності 
8 2 6     

Самостійна робота №9: Податкові перевірки 

суб’єктів туристичної діяльності. 
4      4 

Самостійна робота №10: Дисциплінарна 

відповідальність у сфері туризму. 
4      4 
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Самостійна робота №11: Міжнародні стандарти 

туристсько-екскурсійних послуг та обслуговування. 

5 

 
     5 

Модульний контроль 2       

Разом по модулю  IV 31 4 12    13 

        

Підготовка та проходження контрольних заходів         

Усього 120 16 40    56  

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лекція 1. Законодавчі засади регулювання туристичної діяльності. Суб’єкти 

туристичних правовідносин. 

Основні питання / ключові слова: туризм, туристична діяльність, правове 

регулювання, система правового регулювання, етапи правового регулювання, 

Концепція системи правового регулювання туризму в Україні, правореалізація, 

законодавство, правова норма, закон, підзаконний акт, міжнародно-правові акти, 

турист, туристичний оператор (туроператор), туристичний агент (турагент), гід-

перекладач, екскурсовод, спортивний інструктор, провідник, фахівець 

туристичного супроводу. 

 

Лекція 2. Організаційно-правові засади туристичної діяльності. Договірні 

відносини в сфері туризму. 

Основні питання / ключові слова: організаційно-правове регулювання, 

ліцензування, ліцензійні умови, органі ліцензування, стандартизація, сертифікація, 

категоризація, договір, договір на туристичне обслуговування, агентський договір, 

договір комерційної концесії, оферта, акцепт, сторони договору. 

 



Семінарське заняття № 1-2 Законодавчі засади регулювання туристичної 

діяльності. Суб’єкти туристичних правовідносин. 

 

 Основні терміни та поняття: туристична діяльність як об’єкт правового 

регулювання, правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної 

діяльності, концепція системи правового регулювання туризму в Україні та 

проблеми правореалізації, Конституція України як правова основа розвитку 

туризму. Законодавство України про туризм загальної дії, спеціальне законодавство 

України про туризм, Міжнародно-правові акти у сфері туризму, суб’єкти 

туристичних правовідносин: поняття, склад, правовий статус суб’єктів туристичних 

правовідносин, органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері 

туризму, державне агентство України з туризму та курортів: склад, повноваження, 

права та обов’язки, суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та 

обов’язки, організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності, що 

можуть здійснювати надання туристичних послуг, громадські туристичні 

організації: правові засади створення та функціонування, туристи як суб’єкти 

туристичних правовідносин (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки 
тощо). 

Рекомендована література: 

1. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Практико-правові аспекти             діяльності 

громадських туристичних організацій України // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – K., 2007. – №5.-Є. 99-110. 

2. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Цивільно-правові проблеми у діяльності 

туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 

3. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбизнесу: учбов. посібник. – 

Донецьк: ДІТБ, 2002.-339 с. 

4. Кубах А.І. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний 

посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

 

Семінарське заняття № 3-4: Організаційно-правові засади туристичної 

діяльності. Договірні відносини в сфері туризму. 

 

Основні питання / ключові слова: сутність організаційно-правового 

регулювання туристичної діяльності, ліцензування туристичної 

(туроператорської) діяльності, Законодавство України, що встановлює вимоги 



до провадження туроператорської та турагентської діяльності,ліцензійні умови, 

органи ліцензування туроператорської та турагентської діяльності, перелік 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для туроператорської та 

турагентської діяльності, стандартизація у сфері туризму, сертифікація у сфері 

туризму, категоризація об’єктів туристичної інфраструктури, загальні умови 

укладення договорів у сфері туризму, правові засади укладення договору на 

туристичне обслуговування, права та обов’язки сторін, відповідальність за 

невиконання договірних зобов’язань щодо туристичного обслуговування, 

правові підстави укладення агентського договору, його особливості, межі 

відповідальності сторін за посередницьким договором, договір комерційної 

концесії та договір франчайзингу в сфері туризму, інші види договорів у сфері 

туризму за законодавством України. 

Рекомендована література: 

1. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Практико-правові аспекти             діяльності 

громадських туристичних організацій України // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – K., 2007. – №5.-Є. 99-110. 

2. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Цивільно-правові проблеми у діяльності 

туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 

3. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбизнесу: учбов. посібник. – 

Донецьк: ДІТБ, 2002.-339 с. 

4. Кубах А.І. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний 

посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Лекція 3. Туристичні формальності та безпека туризму. 

Основні питання / ключові слова: туристичні формальності, паспорт, 

проїзний документ дитини, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, 

посвідчення особи моряка, віза, митній формальності, санітарні формальності, 

безпека туризму. 

 



Лекція 4.     Правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в Україну 

з метою туризму. 

Основні питання / ключові слова:  віза, візова анкета, візова етикетка, 

документ, що дає право на перетинання державного кордону в межах місцевого 

прикордонного руху, іноземець, особа без громадянства, паспортний документ, 

посвідчення закордонного українця, приймаюча сторона, імміграційна картка, 

реєстрація в пункті пропуску через державний кордон. 

 

 

   Семінарське заняття № 5-7: Туристичні формальності та безпека туризму 

Основні питання / ключові слова: загальні положення забезпечення безпеки 

туризму, міжгалузева програма забезпечення захисту та безпеки туристів, 

види ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання, фінансові гарантії 

відповідальності туроператора та турагента як запобіжний захід фінансової 

безпеки, туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання, 

право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір, захист інтересів 

українських туристів за межами України. 

Рекомендована література: 

1. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Практико-правові аспекти             діяльності 
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Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 
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4. Кубах А.І. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний 

посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

  

 

 

   Семінарське заняття № 8-10. Правове регулювання порядку виїзду з 

України і в’їзду в Україну з метою туризму. 
Основні питання / ключові слова: порядок здійснення права громадян України 

на виїзд за кордон і в’їзд в Україну, обмеження щодо виїзду за кордон громадян 

України, правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок, 

особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок і 



оздоровлення, загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в 

Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, 

оформлення візових документів, правові наслідки порушення законодавства 

України іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними й 

фізичними особами, які їх приймають чи надають їм послуги. 

Рекомендована література: 

1. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Практико-правові аспекти             діяльності 
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юстиції України. – K., 2007. – №5.-Є. 99-110. 

2. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Цивільно-правові проблеми у діяльності 

туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 

3. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбизнесу: учбов. посібник. – 
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посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ 

ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Лекція 5. Правове забезпечення страхування в туристичній діяльності. 

Основні терміни та поняття: страхування, договір страхування, особисте 

страхування, майнове страхування, страхування відповідальності, страхова премія, 

страховий платіж, страхова виплата, франшиза, суброгація, регрес, страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, 

«Зелена картка», Асистанс. 
 

Лекція 6. Особливості правового регулювання окремих видів туризму. 

Основні терміни та поняття: міжнародний туризм, внутрішній туризм, 

в’їзний туризм, виїзний туризм, дитячий, молодіжний, сімейний, культурно-

пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний 

(зелений), сільський, підводний, гірський, пригодницький, мисливський, 

автомобільний, самодіяльний, меморіальний туризм. 

 



Семінарське заняття № 11-12: Правове забезпечення страхування в 

туристичній діяльності 

Основні терміни та поняття: поняття страхового полісу в туризмі за 

законодавством України, правові засади укладення договору страхування в туризмі, 

його основні елементи, основні види страхування та особливості правового 

регулювання в туризмі, обов’язкове медичне страхування туристів та страхування 

від нещасного випадку, страхування цивільної відповідальності туриста та 

страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності, майнове 

страхування – страхування багажу туриста під час подорожі, страхування 

анулювання договору про туристичне обслуговування з поважних причин, 

обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників за кордоном – 

«Зелена картка», Асистанс, його особливості. 

Рекомендована література: 
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2. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Цивільно-правові проблеми у діяльності 

туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 

3. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбизнесу: учбов. посібник. – 

Донецьк: ДІТБ, 2002.-339 с. 

4. Кубах А.І. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний 

посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

Семінарське заняття № 13-14: Особливості правового регулювання окремих 

видів туризму 

Основні терміни та поняття: основні види туризму за законодавством 

України, морські й річкові круїзи: поняття та види, організація та 

обслуговування морських і річкових подорожей, правові основи здійснення 

морських круїзів, договірні зобов’язання на морському транспорті, договір 

морського перевезення пасажира, поняття договору морського круїзу, договір 

морського агентування, договір чартеру (фрахтування) суден на певний час, 

договір лізингу судна, договір морського страхування, порядок здійснення 

річкових круїзів, відповідальність організаторів круїзу, особливості правового 

регулювання сільського туризму в Україні, Європейський досвід правового 

регламентування розвитку сільського туризму. 

Рекомендована література: 



1. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Практико-правові аспекти             діяльності 

громадських туристичних організацій України // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – K., 2007. – №5.-Є. 99-110. 

2. Вихристенко Б.І., Опанасюк H.A. Цивільно-правові проблеми у діяльності 

туристичних підприємств: порівняльно-правовий аналіз // Бюлетень 

Міністерства юстиції України. – K., 2007. – № 8. – Є. 76-94. 

3. Кіріяджи В.В. Правове регулювання галузей турбизнесу: учбов. посібник. – 

Донецьк: ДІТБ, 2002.-339 с. 

4. Кубах А.І. Правове регулювання туристської діяльності : Навчальний 

посібник / А.І. Кубах, Т.А. Коляда, О.В. Харитонов. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 

282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

 

 

 

Змістовий модуль 4 Система законодавства про оподаткування суб’єктів 

туристичної діяльності. 

 

 

Лекція 7. Правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності. 

Основні терміни та поняття: податок, ПДВ, туристичний збір, прибуток, 

туристичний продукт, база оподаткування, податкова накладна, податкові пільги. 

 

Лекція 8. Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

туристичної діяльності. 

Основні терміни та поняття: контроль, перевірка, планова перевірка, 

позапланова перевірка, журнал реєстрації заходів контролю, ступінь ризику, 

ліцензійні умови, камеральна перевірка, фактична перевірка, санепідемстанція, 

держпожежнагляд. 

 

 

Семінарське заняття № 15-17: Правове регулювання оподаткування 

суб’єктів туристичної діяльності. 

Основні терміни та поняття: система законодавства про оподаткування 

суб’єктів туристичної діяльності в Україні, загальнодержавні податки і збори, 

особливості їх правового регулювання в туризмі, місцеві податки і збори, 

особливості їх правового регулювання в туризмі, податкові пільги, особливості 

їх законодавчого регулювання в туризмі. 



Рекомендована література: 
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282 с. 

5. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні : Збірник     

нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка; Київ. ун-т 

туризму, економіки і права. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 640 с. 

 

Семінарське заняття № 18-20 Правові засади здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері туристичної діяльності. 

Основні терміни та поняття: загальні правила здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері туристичної діяльності, органи контролю за діяльністю 

суб’єктів господарювання в сфері туризму, контроль за додержанням Ліцензійних 

умов провадження туроператорської та турагентської діяльності, контроль за 

здійснення туристичного супроводу, податкові перевірки суб’єктів туристичної 

діяльності, перевірки фондів соціального страхування, перевірки інспекції з праці, 

перевірки суб’єктів туристичної діяльності державними органами у сфері захисту 

прав споживачів, юридична відповідальність, правопорушення, склад 

правопорушення, вина, цивільно-правова відповідальність, господарсько-правова 

відповідальність, адміністративно-правова відповідальність, кримінальна 

відповідальність, дисциплінарна відповідальність. 

Рекомендована література: 
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282 с. 
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6.Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Відвідування семінарських 1 4 4 6 6 4 4 6 6 

Відвідування практичних занять          

Робота на семінарському занятті 10 4 40 6 60 4 40 6 60 

Робота на практичному занятті          

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист) 

         

Виконання завдань для самостійної 

роботи 

5 2 10 3 15 3 15 3 15 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ          

Разом  81  108  86  108 

 

6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

Змістовий модуль та теми курсу Академічний 

контроль 

Бали Примітка  

Змістовий модуль І . ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Самостійна робота 1. Понятійний апарат у сфері 

туризму за законодавством України. Концепція 

системи. Міжнародно- Правові акти у сфері 

туризму. 

Поточний, 

практичне 

заняття  

5  

Самостійна робота №2: Законодавство України, 

що встановлює вимоги до провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. 

Ліцензійні умови. Стандартизація, сертифікація у 

сфері туризму. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5  



Змістовий модуль ІІ. Організаційно-правового регулювання туристичної 

діяльності 

 

Самостійна робота №3: Правові засади 

укладання договору на туристичне 

обслуговування. Права та обв’язки сторін. 

Поточний, 

практичне 

заняття  

5 

 

Самостійна робота №4: Туристичні 

формальності: сутність та правові засади 

дотримання. Види ризиків у сфері туризму: 

правові заходи запобігання. 

Поточний, 

практичне 

заняття 
5 

 

Самостійна робота №5: Правове 

регулювання оформлення документів для 

зарубіжних поїздок. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5 

 

Змістовий модуль ІІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ 

АСПЕКТІВ 

ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Самостійна робота №6: Асистанс, його 

особливості. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5 

 

Самостійна робота №7:Договір лізингу 

судна. Правові основи здійснення морських 

круїзів. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5 

 

Самостійна робота №8: Загальнодержавні 

податки і збори, особливості їх правового 

регулювання в туризмі. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5 

 

Змістовий модуль ІV. Система законодавства про оподаткування суб’єктів 

туристичної діяльності. 

Самостійна робота №9: Податкові перевірки 

суб’єктів туристичної діяльності. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5 

 

Самостійна робота №10: Дисциплінарна 

відповідальність у сфері туризму. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5  

Самостійна робота №11: Міжнародні 

стандарти турисько-екскурсійних послуг та 

обслуговування. 

Поточний, 

практичне 

заняття 

5  

 Разом: 55 балів  

 

За самостійну роботу студент отримує від 1 до 5 балів. 



Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

Критерії оцінювання самостійної роботи 

Кількість 

балів 

Оцінка 

5 позначена проблема і обґрунтована її актуальність, представлений 

матеріал повністю розкриває тему, зроблений аналіз різних точок 

зору, містить додаткові  інформативні відомості або пояснення  

4 проблема позначена, але недостатньо обґрунтована її актуальність, 

тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний 

фактаж і висновки 

3 необґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі, наявні 

певні неточності у викладенні матеріалу 

2 є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність у 

судженнях, існують недоліки у оформленні 

1 тема розкрита частково, допущені фактичні помилки в змісті роботи 

 

 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

 

6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — модульна письмова робота. 

 

Критерії оцінювання модульної письмової роботи: 

 

Оцінка Кількість 

балів 

Відмінно 

Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю 

(1-2) несуттєвих помилок (вищий рівень) 

 

24 - 25 

Дуже добре  

21 - 23 



Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю 

(3-4) несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

Добре 

Знання, виконання в неповному обсязі з незначною 

кількістю (1-2) суттєвих помилок (середній рівень) 

 

18 – 20 

Задовільно 

Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю 

(3-5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

 

13 – 17 

Достатньо 

Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  

задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  

(нижче середнього рівень) 

 

10 -13 

Незадовільно 

Знання, виконання недостатні і не задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання з можливістю 

повторного складання модулю (низький рівень) 

 

6 – 9 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-5 

 

6.4.Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 
Форма контролю — залік. 

6.5.Орієнтовний перелік питань для поточного контролю. 

 

1. Охарактеризуйте туристичну діяльність як об’єкт правового 

регулювання. 

2. Назвіть понятійний апарат у сфері туризму за законодавством України. 

3. Опишіть концепція системи правового регулювання туризму в Україні та 

проблеми право реалізації. 

4. Схарактеризуйте спеціальне законодавство України про туризм. 

5. Назвіть міжнародно-правові акти у сфері туризму. 

6. Сформулюйте поняття суб’єкти туристичних правовідносин та їх склад. 

7. Назвіть правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин. 

8. Опишіть органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері 

туризму. 

9. Опишіть державне агентство України з туризму та курортів: склад, 

повноваження, права та обов’язки. 

10. Охарактеризуйте поняття суб’єкти туристичної діяльності: сутність, 

види, права та обов’язки. 

11. Опишіть організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької 

діяльності, що можуть здійснювати надання туристичних послуг. 



12. Назвіть громадські туристичні організації: правові засади створення та 

функціонування. 

13. Охарактеризуйте поняття туристи як суб’єкти туристичних 

правовідносин (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки тощо). 

14. Опишіть сутність організаційно-правового регулювання туристичної 

діяльності. 

15. Опишіть схему ліцензування туристичної (туроператорської) діяльності. 

16. Назвіть законодавство України, що встановлює вимоги до провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. Ліцензійні умови. 

17. Перерахуйте органи ліцензування туроператорської та турагентської 

діяльності. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу 

ліцензії для туроператорської та турагентської діяльності. 

18. Що таке стандартизація у сфері туризму. 

19. Що таке сертифікація у сфері туризму. 

20. Опишіть поняття категоризація об’єктів туристичної інфраструктури. 

21. Назвіть правові засади укладення договору на туристичне 

обслуговування, права та обов’язки сторін. 

22.  Опишіть відповідальність за невиконання договірних зобов’язань щодо 

туристичного обслуговування. 

23. Проаналізуйте правові підстави укладення агентського договору, його 

особливості. Межі відповідальності сторін за посередницьким 

договором. 

24.  Охарактеризуйте договір комерційної концесії та договір франчайзингу 

в сфері туризму. 

25. Назвіть інші види договорів у сфері туризму за законодавством України. 

26. Опишіть види ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання. 

27. Опишіть фінансові гарантії відповідальності туроператора та турагента 

як запобіжний захід фінансової безпеки. 

28. Надайте визначення поняттю туристичні формальності: сутність та 

правові засади дотримання. 

29. Назвіть порядок здійснення права громадян України на виїзд за кордон і 

в’їзд в Україну. 

30. Надайте аналіз обмеженню щодо виїзду за кордон громадян України. 

31. Проаналізуйте правове регулювання оформлення документів для 

зарубіжних поїздок. 

32. Опишіть особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на 

відпочинок і оздоровлення. 

33. Назвіть загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в 

Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. 

Оформлення візових документів. 



34. Назвіть правові наслідки порушення законодавства України іноземцями 

та особами без громадянства, а також юридичними й фізичними особами, 

які їх приймають чи надають їм послуги. 

35. Охарактеризуйте поняття страхового полісу в туризмі за законодавством 

України. 

36. Назвіть правові засади укладення договору страхування в туризмі, його 

основні елементи. 

37. Проаналізуйте основні види страхування та особливості правового 

регулювання в туризмі. 

38. Дайте характеристику обов’язковому медичному страхуванню туристів 

та страхуванню від нещасного випадку. 

39. Порівняйте страхування цивільної відповідальності туриста та 

страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності. 

40. Поясніть принципи майнового страхування – страхування багажу туриста 

під час подорожі. 

 

6.6.Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 

помилок (вищий рівень) 

90-100 

Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 

помилок  (вище середнього рівень) 

82-89 

Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 

помилок (середній рівень) 

75-81 

Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 

помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 

69-74 

Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 

60-68 

Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 

результатів навчання з можливістю повторного складання модулю 

(низький рівень) 

35-59 

Незадовільно 
З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 

1-34 

 

 



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Модул

і 
Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 

Загальні засади правового регулювання 

туристичної діяльності.  (81 б.) 

Організаційно-правового 

регулювання туристичної 

діяльності. (108 б.) 

Лекції  1 2 3 4 

Теми 

лекцій 

Законодавчі 

засади правового 

регулювання 

туристичної 

діяльності.  Суб’єкти 

туристичних 

правовідносин. 

Організацій

но-правові засади 

туристичної 

діяльності. 

Договірні 

відносини в сфері 

туризму. 

Туристичн

і 

формально

сті та 

безпека 

туризму. 

Правове 

регулюван

ня порядку 

виїзду з 

України і 

в’їзду в 

Україну з 

метою 

туризму. 
Відвід

ування 

лекцій 

1 1 1 1 

Семінари 1-2 3-4 5-7 8-10 

Теми 

семінарських

занять 

Законодавчі 

засади правового 

регулювання 

туристичної 

діяльності.  Суб’єкти 

туристичних 

правовідносин. 

Організацій

но-правові засади 

туристичної 

діяльності. 

Договірні 

відносини в сфері 

туризму. 

Тури

стичні 

формально

сті та 

безпека 

туризму. 

Прав

ове 

регулюван

ня порядку 

виїзду з 

України і 

в’їзду в 

Україну з 

метою 

туризму. 
Відвід

ування 

семінарських

, бали 

2 
2 

 
3 3 

Робота 

на 

семінарських

, бали 

20 
20 

 
30 30 

Самос

тійна робота, 

бали 

5 
5 

 
5 10 

Модульний 

контроль 
25 25 



 

 
Модуль Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 

Назва модуля 

Правове регулювання 

окремих аспектів та 

видів туристичної 

діяльності (86 б.) 

Система законодавства про 

оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності (108 б.) 

Лекції 5 6 7 8 

Теми лекцій 

Туристичні 

формально

сті та 

безпека 

туризму. 

Правове 

регулюван

ня порядку 

виїзду з 

України і 

в’їзду в 

Україну з 

метою 

туризму. 

Правове 

регулювання 

оподаткуван

ня суб’єктів 

туристичної 

діяльності. 

Правові засади 

здійснення державного 

нагляду (контролю) у 

сфері туристичної 

діяльності. 

Відвідування 

лекцій 
1 1 1 1 

Семінари 11-12 13-14 15-17 18-20 

Теми 

семінарських

занять 

Туристичні 

формально

сті та 

безпека 

туризму. 

Правове 

регулюван

ня порядку 

виїзду з 

України і 

в’їзду в 

Україну з 

метою 

туризму. 

Правове 

регулювання 

оподаткуван

ня суб’єктів 

туристичної 

діяльності. 

Правові засади 

здійснення державного 

нагляду (контролю) у 

сфері туристичної 

діяльності. 

Відвідування 

семінарських

, бали 

2 2 3 3 

Робота на 

семінарських

, бали 

20 20 30 30 

Самостійна 

робота, бали 
5 10 5 10 

Модульний 

контроль 
25 25 
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