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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
                                                                                                                   

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

 

Галузь знань 242 Туризм 

Освітній ступінь 

 

_____________бакалавр_________________ 

                                      

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид обов’язкова 

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

________________________________________ 
(назва) 

Форма контролю іспит 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

та ВП НУБіПУ 

«Мукачівський аграрний 

коледж» 

Рік підготовки 1 1 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття      30 год. 6 год. 

Практичні, семінарські заняття      30 год.     6 год.  

Лабораторні заняття        

Самостійна робота      90 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання          

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

4 год. 

4 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета, завдання та компетентності навчальної дисципліни 

 



Метою навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної 

діяльності» – є набуття студентами теоретичних знань щодо основних 

категорій та понять правового регулювання туристичної діяльності, 

оволодіння практичними навичками щодо застосування юридичних 

інструментів здійснення туристичної діяльності.  

Предметом вивчення дисципліни є сукупність правовідносин, що 

виникають у сфері туристичної діяльності. 

Завданням вивчення дисципліни «Правове регулювання туристичної 

діяльності» є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

особливостей правового забезпечення туристичної діяльності за 

законодавством України; міжнародно-правового регулювання туристичної 

діяльності; визначення організаційно-правових вимог щодо здійснення 

туристичної діяльності; правового регулювання безпеки туризму та 

туристичних формальностей;  державного регулювання туристичної 

діяльності; страхування у сфері туристичної діяльності; договірних відносин 

в туристичній сфері. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 

знати:  

- основні положення законодавчих та підзаконних нормативних 

актів як джерел правового регулювання туристичної діяльності 

- зміст основних міжнародно-правових актів як джерел правового 

регулювання туристичної діяльності 

- правовий статус міжнародних туристичних організацій 

- поняття та зміст державного регулювання туризму в Україні 

- зміст базових правових категорій та понять із організації 

туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку 

туристичних послуг 

- організаційно-правові вимоги до здійснення туристичної 

діяльності 

- порядок організації безпеки туризму згідно нормативних вимог. 

- особливості цивільно-правового регулювання  туристичної 

діяльності  

 

вміти: 

- давати визначення основних категорій та понять у сфері 

правового регулювання туристичної діяльності; 

- відрізняти туристичні відносини від інших відносин, що 

виникають в суспільному житті; 

- орієнтуватися у чинному законодавстві, що регулює відносини у 

сфері туризму; 

- застосовувати теоретичні знання і приписи нормативно-правових 

актів у практичній діяльності;  

 

набути навичок: 

- використання чинного законодавства у сфері регулювання 

туристичної діяльності для розширення свого правового кругозору, правової 

культури та вирішення питань, що виникають у практичній діяльності.  



 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти загальними компетентностями:  

Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу 

Соціальна відповідальність та екологічність мислення 

Здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел  

Здатність зосереджуватись на якості та результаті при виконанні 

завдань 

Навички використання інформаційних та комунікативних технологій 

Здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми 

Здатність спілкуватися державною мовою  

Здатність планувати час та управляти ним  

Спеціальні знання, які мають бути сформовані у студентів в 

результаті вивчення курсу, наведені в таблиці силабусу «Структура курсу» 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика правових засад 

туристичної діяльності 

 

Тема лекційного заняття 1. Загальна характеристика 

законодавства, що регулює туристичну діяльність  

 

Основні підходи до визначення джерел права. Види джерел права. 

Правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір. 

Нормативно-правові акти. Структура законодавства у сфері правового 

регулювання туристичної діяльності.  Галузеве законодавство та його роль в 

регулюванні туристичної діяльності. Функції правового регулювання 

туристичної діяльності. Конституційні засади правового регулювання 

туристичної діяльності. Роль цивільного, господарського, екологічного, 

земельного, податкового, трудового, адміністративного  та кримінального 

законодавства в регулюванні туристичної діяльності. Закон України «Про 

туризм» як спеціальний нормативно-правовий акт. Значення підзаконних 

нормативно-правових актів у сфері правового регулювання туристичної 

діяльності в Україні. 

 

Тема лекційного заняття 2.  Повноваження міжнародних 

туристичних організацій 

Поняття та види міжнародних туристичних організацій.  

Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Всесвітня туристична 

організація (ЮНВТО) як головні світові туристичні організації загального 

характеру. Правовий статус Всесвітньої ради з подорожей та туризму (World 

Travel & Tourism Council - WTTC), Міжнародного туристичного альянсу 

(International Touring Alliance - AIT), Міжнародної асоціації наукових 

експертів з туризму (International Association of Scientific Experts in Tourism - 

AIEST).  

Світові туристичні організації галузевого характеру. Регіональні 

туристичні організації загального та галузевого характеру.  



Спеціалізовані та особливі  міжнародні туристичні організації. 

 

Тема лекційного заняття 3. Міжнародно-правові акти як джерела 

регулювання туристичної діяльності  

Поняття та ознаки міжнародно-правових актів. Види міжнародно-

правових актів.  

Основні міжнародно-правові джерела правового регулювання 

туристичної діяльності. Манільська декларація зі світового туризму.  

Документ Акапулько. Хартія туризму. Кодекс туриста. Гаазька декларація з 

туризму. 

Світовий досвід законодавчого забезпечення туристичної діяльності. 

Міжнародно-правові стандарти здійснення туристичної діяльності. 

Шенгенські угоди. 

 

Тема лекційного заняття 4.  Правове регулювання туристичних 

формальностей у туристичній діяльності 

Поняття, види та функції туристичних формальностей. 

Паспортні та візові формальності. Митні та валютні формальності. 

Митний контроль. Порядок переміщення через кордон речей, тварин тощо.  

Порядок переміщення валюти (дорожніх чеків) і банківських металів через 

митний кордон України. Санітарно-епідеміологічні формальності.  

 

Тема лекційного заняття 5. Правове регулювання безпеки туризму 

Безпека в галузі туризму. Правила проведення туристських подорожей 

з учнівською та студентською молоддю України. Вимоги безпеки під час 

надання туристичних послуг з підвищеним ризиком.  

Страхування у сфері туристичної діяльності. Страхові ризики. 

Франшиза. Страхова сума і страхове відшкодування.   

 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання організації та 

здійснення туристичної діяльності 

 

Тема лекційного заняття 6. Правові засади державного 

регулювання туристичної діяльності 

Поняття державного регулювання туристичної діяльності. Принципи 

державного регулювання туристичної діяльності. Цілі державного 

регулювання туристичної діяльності. Методи прямого впливу державного 

регулювання туристичної діяльності. Методи опосередкованого впливу 

державного регулювання туристичної діяльності. 

 

Тема лекційного заняття 7. Загальна характеристика органів, які 

здійснюють управління і контроль в туристичній сфері  

Система органів, які здійснюють управління і контроль в туристичній 

сфері. Функції спеціалізованих центральних органів виконавчої влади у сфері 

туризму. Функції інших центральних органів виконавчої влади у сфері 

туризму. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері туризму  

 

Тема лекційного заняття 8.  Правове регулювання страхування у 

сфері туристичної діяльності  



Поняття страхування в туризмі. Добровільне страхування в туризмі. 

Обов’язкове страхування в туризмі. Вимоги до страховиків та їх обов’язки. 

Поняття та зміст договору страхування туристів 

 

Тема лекційного заняття 9. Загальна характеристика учасників 

туристичної діяльності. Їх права та обов’язки  

Поняття туристичної діяльності. Учасники туристичної діяльності. Їх 

класифікація. Форми ведення туристичного бізнесу. Правовий статус 

туристів, екскурсантів, відвідувачів. Їх права та обов’язки. Громадські 

організації України у сфері туризму. 

 

Тема лекційного заняття 10. Правові аспекти створення та 

функціонування туристичних підприємств 

Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів господарювання, 

що надають послуги у туристичній сфері. Правове регулювання ліцензування 

туроператорської діяльності. Правове регулювання стандартизації 

туристичних послуг. Правове регулювання сертифікації туристичних послуг. 

Категорізація готелів 

 

Тема лекційного заняття 11. Поняття та основні ознаки 

агентського договору у туристичній сфері  

Поняття договору на туристичне обслуговування. Істотні умови 

договору на туристичне обслуговування. Порядок укладання договору про 

туристичне обслуговування. Припинення договору про туристичне 

обслуговування. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне 

виконання договору на туристичне обслуговування  

 

Тема лекційного заняття 12. Загальна характеристика договору 

про надання туристичних послуг 

Поняття договору на туристичне обслуговування. Істотні умови 

договору на туристичне обслуговування. Порядок укладання договору про 

туристичне обслуговування. Припинення договору про туристичне 

обслуговування. Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне 

виконання договору на туристичне обслуговування. 

 



Структура навчальної дисципліни 

 
   

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма/ВП НУБіПУ 

«Мукачівський аграрний 

коледж» 

усього у тому числі усього у тому числі 

л сем лб інд с.р. л сем лб інд с.р. 

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

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика правових засад туристичної діяльності 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

законодавства, що 

регулює туристичну 

діяльність 

23 4 4     15 12 2 -   10 

Тема 2.  Повноваження 

міжнародних 

туристичних 

організацій 

6 2 4     - 14 - -   14 

Тема 3. Міжнародно-

правові акти як джерела 

регулювання 

туристичної діяльності 

19 2 -     17 18 2 -   16 

Тема 4. Правове 

регулювання 

туристичних 

формальностей у 

туристичній діяльності 

8 4 4     - 12 - 2   10 

Тема 5. Правове 

регулювання безпеки 

туризму 

19 2 2     15 19 - -   19 

Разом за змістовним 

модулем 1 

75 14 14     47 75 4 2   69 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання організації та здійснення туристичної діяльності 

Тема 6. Правові засади 

державного 

регулювання 

туристичної діяльності 

16 2 2     12 10 - -   10 

Тема 7. Загальна 

характеристика органів, 

які здійснюють 

управління і контроль в 

туристичній сфері 

8 4 4       10 - -   10 

Тема 8. Правове 

регулювання 

страхування у сфері 

туристичної діяльності 

6 2 4       10 - 2   8 

Тема 9. Загальна 

характеристика 

учасників туристичної 

діяльності. Їх права та 

обов’язки 

16 2 2     12 10 - -   10 

Тема 10. Правові 

аспекти створення та 

функціонування 

туристичних 

6 2 4       10 2 -   8 



   

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма/ВП НУБіПУ 

«Мукачівський аграрний 

коледж» 

усього у тому числі усього у тому числі 

л сем лб інд с.р. л сем лб інд с.р. 

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

підприємств 

Тема 11. Поняття та 

основні ознаки 

агентського договору у 

туристичній сфері 

2 2         15 - -   15 

Тема 12. Загальна 

характеристика 

договору про надання 

туристичних послуг 

21 2       19 10 - 2   8 

Разом за змістовним 

модулем 2 

75 16 16     43 75 2 4   69 

Усього годин 150 30 30     90 150 6 6   138 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 Загальна характеристика законодавства, що регулює туристичну 

діяльність 

4 

2 Повноваження міжнародних туристичних організацій 4 

3 Правове регулювання туристичних формальностей у туристичній 

діяльності 

4 

4 Правове регулювання безпеки туризму 2 

5 Правові засади державного регулювання туристичної діяльності 2 

6 Загальна характеристика органів, які здійснюють управління і 

контроль в туристичній сфері 

4 

7 Правове регулювання страхування у сфері туристичної діяльності 4 

8 Загальна характеристика учасників туристичної діяльності. Їх 

права та обов’язки 

2 

9 Правові аспекти створення та функціонування туристичних 

підприємств 

4 

 Всього 30 

 



Самостійна робота студента 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 
заочна форма (ВП НУБіПУ 

«Мукачівський аграрний коледж») 

1 2 3 4 

 Змістовний модуль 1. Загальна характеристика правових засад туристичної діяльності 

1 

  

Тема 1. Загальна характеристика 

законодавства, що регулює 

туристичну діяльність 

15 10 

2 
Тема 2. Повноваження міжнародних 

туристичних організацій 

- 14 

3 

Тема 3. Міжнародно-правові акти як 

джерела регулювання туристичної 

діяльності 

17 16 

4 

Тема 4.  Правове регулювання 

туристичних формальностей у 

туристичній діяльності 

- 10 

5 

Тема 5. Правове регулювання 

безпеки туризму 

15 19 

Змістовний модуль 2. Правове регулювання організації та здійснення туристичної діяльності 

6 
Тема 6. Правові засади державного 

регулювання туристичної діяльності 

12 10 

7 
Тема 7. Загальна характеристика 

органів, які здійснюють управління і 

контроль в туристичній сфері 

- 10 

8 

Тема 8. Правове 

регулювання страхування у сфері 

туристичної діяльності 

- 8 

9 

Тема 9. Загальна характеристика 

учасників туристичної діяльності. Їх 

права та обов’язки 

12 10 

10 Тема 10. Правові аспекти створення 

та функціонування туристичних 

підприємств 

- 8 

11 Тема 11. Поняття та основні ознаки 

агентського договору у туристичній 

сфері 

- 15 

12 Тема 12. Загальна характеристика 

договору про надання туристичних 

послуг 

19 8 

 Разом 90 138 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 



З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

1. Поняття та класифікація нормативно-правових актів як джерел 

правового регулювання туристичної діяльності 

2. Конституційні засади правового регулювання туристичної 

діяльності 

3. Загальна характеристика законів, якими регулюється туристична 

діяльність 

4. Загальна характеристика Закону України «Про туризм» 

5. Підзаконні нормативно-правові акти та їх роль в регулюванні 

туристичної діяльності 

6. Локальні нормативно-правові акти у системі джерел в сфері 

туристичної діяльності 

7. Поняття та функції світових туристичних організацій загального 

характеру 

8. Поняття і повноваження світових туристичних організацій 

галузевого характеру 

9. Характеристика регіональних туристичних організацій 

загального та спеціального характеру 

10. Загальна характеристика спеціалізованих міжнародних 

туристичних організацій 

11. Основні функції ООН та Всесвітньої туристичної організації 

12. Поняття та ознаки міжнародно-правових актів. Їх види 

13. Основоположні документи Всесвітньої туристичної організації 

14. Міжнародно-правові стандарти здійснення туристичної 

діяльності   

15. Види формальностей у туризмі  

16. Порядок в’їзду громадян України на територію ЄС 

17. Правове регулювання паспортних формальностей 

18. Правове регулювання візових формальностей 

19. Правове регулювання митних формальностей 

20. Правове регулювання валютних формальностей 

21. Правове регулювання санітарно-епідеміологічних формальностей 

22. Поняття безпеки в галузі туризму 

23. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України 

24. Порядок надання туристичних послуг з підвищеним ризиком  

25. Правове регулювання фінансового забезпечення відповідальності 

туроператора та турагента 

26. Поняття і принципи державного регулювання туристичної 

діяльності  

27. Цілі державного регулювання туристичної діяльності  

28. Загальна характеристика методів прямого впливу державного 

регулювання туристичної діяльності 

29. Загальна характеристика методів опосередкованого впливу 

державного регулювання туристичної діяльності 

30. Система органів, які здійснюють управління і контроль в 

туристичній сфері  



31. Функції спеціалізованих центральних органів виконавчої влади у 

сфері туризму 

32. Функції неспеціалізованих центральних органів виконавчої влади 

у сфері туризму 

33. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері 

туризму  

34. Поняття та види страхування в туризмі 

35. Вимоги до страховиків, їх обов’язки 

36. Істотні умови договору страхування туристів 

37. Поняття та зміст туристичної діяльності  

38. Учасники туристичної діяльності. Їх класифікація 

39. Форми ведення туристичного бізнесу  

40. Правовий статус туристів. Їх права та обов’язки 

41. Правове становище громадських організацій України у сфері 

туризму 

42. Правове регулювання державної реєстрації суб'єктів 

господарювання, що надають послуги у туристичній сфері 

43. Правове регулювання ліцензування туроператорської діяльності 

44. Правове регулювання стандартизації та сертифікації туристичних 

послуг. Категорізація готелів 

45. Поняття туристичної послуги. Класифікація договорів у сфері 

туристичної діяльності 

46.  Поняття агентського договору та агентської діяльності 

47.  Поняття та основні ознаки  агентського договору у туристичній 

сфері 

48.  Істотні умови агентського договору у туристичній сфері 

49. Поняття договору про надання туристичних послуг, його форма 

50.  Істотні умови договору про надання туристичних послуг. 

Порядок укладення договору 

51.  Підстави припинення договору про надання туристичних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
1 Який нормативний акт регулює порядок державної реєстрації турагентів 

1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань» 

2 ЗУ «Про туризм» 

3 Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації турагентів та туроператорів» 

4 Господарський кодекс України 

 



2 Які види господарської діяльності може провадити туроператор? 

1 організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних 

послуг, а також інші види господарської діяльності, визначені його статутом 

2 організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних 

послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг 

3 організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних 

послуг 

4 які визначені його статутом 

5 будь-які види господарської діяльності, не заборонені законом 

 

3 Вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, 

обов’язкових для виконання суб’єктами господарювання, які провадять туроператорську 

діяльність – це  

1 Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності 

2 Ліцензійні умови провадження туристичної діяльності 

3 Сертифікаційні умови провадження туроператорської діяльності 

4 Зміст ліцензії на провадження туроператорської діяльності 

 

4 Які види страхування туристів є обов’язковими? 

1 Медичне 

2 Страхування майна 

3 Від нещасного випадку 

4 Страхування від відміни подорожі 

 

5 За скільки днів до початку туристичної подорожі можлива зміна  ціни туристичного продукту  

1 20 

2 30 

3 3 

4 7 

 

6 Яке твердження помилкове? 

1 Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору на туристичне 

обслуговування лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у 

встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, якщо це 

відбулося з вини туриста 

2 Турист вправі відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку 

туристичної подорожі за умови відшкодування туроператору (турагенту) фактично здійснених ним 

документально підтверджених витрат, пов'язаних із відмовою. 

3 Договір на екскурсійне обслуговування укладається за правилами, визначеними цивільним 

законодавством, у тому числі шляхом видачі ваучера. 

4 Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну туриста, встановлюється законом, 

якщо договором на туристичне обслуговування не передбачені інші умови.  

 

7. Вкажіть мінімальний розмір фінансового забезпечення відповідальності 

1. туроператора А. Сума, еквівалентна  20000 євро 

2. турагента Б. Сума, еквівалентна 2000 євро 

 В. Сума, еквівалентна 10000 євро 

 Г. Сума, еквівалентна 1500 євро 

 

8. Вкажіть відповідність 

1. супутні туристичні послуги та товари  А. послуги та товари, призначені для задоволення 

потреб споживачів, надання та виробництво яких 

несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам 

Б. послуги та товари, призначені для задоволення 

потреб споживачів, надання та виробництво яких 

суттєво скоротиться без їх реалізації туристам 

2. характерні туристичні послуги та товари В. послуги та товари, призначені для задоволення 

потреб туристів, надання яких входить до 

туристичного продукту 

Г. послуги та товари, призначені для задоволення 

потреб туристів, надання яких не входить до 

туристичного продукту 

 

 

9.  Визначення якого поняття наведено? (впишіть це поняття в бланк відповідей) 

«попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги 



перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням 

(послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції 

тощо) – це _____» 

 

10. Вставте пропущені слова:  

Туроператор (турагент) зобов'язаний не пізніш як через ____ з дня, коли йому стало відомо про зміну 

обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, та не 

пізніш як за ____ до початку туристичної подорожі повідомити туриста про таку зміну обставин з метою 

надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування шкоди туроператору 

(турагенту) або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування. 

 

11. Вкажіть ознаки публічного акціонерного с/ товариства 

1 Статутний капітал не менше 1250 мінімальних заробітних плат 

2 Як приватне, так і публічне розміщення акцій 

3 Виключно публічне розміщення акцій 

4 Кількість акціонерів – не більше 100 осіб 

 

12. Вкажіть ознаки приватного акціонерного с/ товариства 

1 Статутний капітал не менше 1250 мінімальних заробітних плат 

2 Як приватне, так і публічне розміщення акцій 

3 Виключно приватне розміщення акцій 

4 Кількість акціонерів – не більше 100 осіб 

 

13. Які з наведених тверджень помилкові? 

1 Установчим документом ТОВ є статут 

2 Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації 

3 Господарські товариства є суб’єктами права приватної власності на землю 

4 Установчим документом акціонерного товариства є засновницький договір 

5 Господарські товариства можуть користуватись земельними ділянками лише на праві оренди 

  

 

14. Вставте пропущені слова: Який нормативний акт встановлює порядок переміщення 

громадянами товарів через митний кордон України та місця митного оформлення таких товарів? _____  

15.  Вставте пропущені слова: Від імені Уряду України укладаються міжнародні договори 

України з економічних, торговельних, науково-технічних, гуманітарних та інших питань, віднесених до 

відання ____________ 

16.  Вставте пропущені слова: Пропоновані або такі, що можуть пропонуватися, туристичні 

пропозиції на основі та з використанням об'єктів державної, комунальної чи приватної власності – це ______ 

17. Вставте пропущені слова: Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 

надана ______, є частиною національного законодавства України 

18. Вставте пропущені слова: Оформлення, видачу та обмін посвідчення особи 

моряка здійснюють ____  у взаємодії з Морською адміністрацією, Головним обчислювальним центром 

Єдиного державного демографічного реєстру та Державним центром персоналізації документів державного 

підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню паперів” 

19. Вставте пропущені слова: Відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення 

обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення процесу про визнання 

його банкрутом, здійснюється ____ на підставі заяви туриста, договору на туристичне обслуговування 

(ваучера) та документів, що підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних 

зобов'язань. 

20. Вставте пропущені слова: З метою забезпечення прав та законних інтересів громадян - 

споживачів туристичних послуг туроператор та турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення 

своєї _____ відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами. 

 

21 Процедури, пов’язані з дотриманням туристами, які перетинають державний кордон, певних 

умов, правил і вимог, встановлених державними органами країн виїзду та перебування - це 

1 туристичні формальності 

2 заходи безпеки туристів 

3 правила перетину державного кордону 

 

 

22 Які види страхування в туризмі існують? 

1 добровільне 

2 обов’язкове 

3 повне 

4 часткове 

 

23 Який державний орган схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів? 

1 Кабінет Міністрів України 



2 Верховна Рада України 

3 Мінекономіки 

 

24 Який нормативний акт встановлює порядок укладення, виконання та припинення дії 

міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, 

здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у 

Конституції України та законодавстві України. 

1 ЗУ "Про міжнародні договори України" 

2 ЗУ "Про міжнародне право" 

3 ЗУ "Про міжнародні договори і угоди" 

 

25 Яку мінімальну кількість туристичних послуг повинен містити туристичний продукт? 

1 2 

2 1 

3 3 

4 4 

 

26 Вкажіть виключні повноваження Верховної Ради України у галузі туризму: 

1 визначення основних напрямів державної політики в галузі туризму 

2 визначення правових засад регулювання відносин у галузі туризму, їх удосконалення та адаптація із 

загальновизнаними нормами міжнародного права 

3 затвердження Порядку ліцензування туроператорської діяльності 

 

27 Яким чином може визначатися розмір страхової суми під час укладання договору 

страхування чи зміни договору страхування 

1 договором страхування або чинним  законодавством 

2 виключно договором страхування 

3 виключно чинним законодавством 

 

28 Вкажіть керівний орган ВТО, який ухвалює рішення з адміністративних і технічних питань 

1 виконавчий комітет 

2 генеральна асамблея 

3 секретаріат 

 

29 Що з переліченого є туристичними формальностями, які стосуються самого туриста 

1 необхідність одержання страхового полісу 

2 дотримання порядку проходження прикордонного контролю 

3 надання ваучера 

4 одержання ліцензії 

 

30 Яким нормативним актом визначаються види обов’язкового страхування (в тому числі в 

туризмі) 

1 ЗУ "Про страхування" 

2 ЗУ "Про туризм" 

3 постановою КМУ "Про види обов’язкового страхування" 

4 Цивільним кодексом України 

 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні, наочні, практичні методи; 

– індуктивні методи і дедуктивний метод; 

– репродуктивні, творчі, проблемно-пошукові методи; 

– навчальна робота під керівництвом, самостійна робота. 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

– методи стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу при 

викладанні того чи іншого матеріалу, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, аналіз життєвих 

ситуацій); 

– методи стимулювання обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети навчальної 

дисципліни, вимоги до вивчення навчальної дисципліни, заохочення, покарання). 

3. Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 
 



 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

 

1. Поточний контроль знань на лекційних і практичних заняттях (у формі усного 

опитування, письмових тестів, вирішення практичних завдань) є засобом виявлення 

ступеня сприйняття (засвоєння) студентами навчального матеріалу.  

2. Модульний контроль знань (у формі письмової модульної контрольної роботи) є 

показником якості вивчення студентами окремих розділів, тем і пов'язаних з цим 

пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів.  

3. Підсумковий контроль знань (у формі екзамену) є показником дійсного змісту 

знань студентів за обсягом, якістю і глибиною та вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Оцінювання студента відбувається згідно з положенням «Про екзамени та заліки у 

НУБіП України» від 27 грудня 2019 р. 

Рейтинг студента з навчальної роботи RНР (не більше 70 балів) визначається за 

формулою: 

Rнр = 0,7*(R(1)зм*К(1)зм+ … +R(n)зм*К(n)зм)/Кдис, 

де  

R(1)зм+ … +R(n)зм – рейтингові оцінки змістовних модулів за 100-бальною 

шкалою; 

n – кількість змістовних модулів; 

К(1)зм+ … +К(n)зм – кількість кредитів ECTS, передбачених робочим навчальним 

планом для дисципліни у поточному семестрі; 

Кдис = К(1)зм + … + К(n)зм − кількість кредитів ЄКТС (або годин), передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі. 

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової роботи та 

рейтинг штрафний.  

Рейтинг з додаткової роботи додається до рейтингу з навчальної і не може 

перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням 

кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють 

підвищенню рівня їх знань з дисципліни. 

Максимальна кількість балів (20) надається студенту за:   

отримання диплому І-го ступеню переможця студентської наукової конференції з 

відповідної дисципліни;   

отримання диплому переможця (І, ІІ чи ІІІ місце) ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни чи спеціальності у поточному навчальному році;   

отримання диплому (І, ІІ чи ІІІ ступеню) переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з відповідної дисципліни у поточному навчальному році;   

авторство (співавторство) у виданій науковій статті з відповідної дисципліни; 

виготовлення особисто навчального стенду, макету, розробка комп’ютерної 

програми (за умови, що зазначене використовується в освітньому процесі при викладанні 

відповідної дисципліни). 

Рейтинг штрафний не перевищує 5 балів і віднімається від рейтингу з навчальної 

роботи. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

невчасно засвоїли матеріали змістових модулів, не дотримувалися графіка роботи, 

пропускали заняття тощо. 

Студент допускається до складання екзамену або заліку з дисципліни, якщо з цієї 

дисципліни ним повністю виконані всі види робіт, передбачені робочим навчальним 

планом та робочою навчальною програмою, а його рейтинг з навчальної роботи з цієї 

дисципліни становить не менше, ніж 42 бали (60 балів х 0,7 = 42 бали). 

Студенти, які в поточному семестрі мали пропуски занять і до початку 

екзаменаційної сесії не засвоїли матеріал пропущених тем і розділів змістових модулів 

навчальних дисциплін на додаткових заняттях (мають рейтинг з навчальної роботи менше, 

ніж 42 бали), до семестрової атестації з відповідної дисципліни не допускаються. 



Для визначення рейтингу студента із засвоєння дисципліни Rдис (до 100 балів) рейтинг з 

атестації (до 30 балів) додається до рейтингу з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): R дис 

= R нр + R ат . 

 

Співвідношення між рейтингом студента і національними оцінками 

Оцінка національна Рейтинг здобувача вищої освіти, 

бали 

Відмінно 90-100 

Добре 74-89 

Задовільно 60-73 

Незадовільно 0-59 
 

 

  



Методичне забезпечення 

 

1. Методичні матеріали до лекційних занять з навчальної дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» для студентів ОС «Бакалавр» 

денної і заочної форми навчання спеціальності 242 «Туризм». 

 2. Методичні матеріали до практичних занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» для 

студентів ОС «Бакалавр» денної і заочної форми навчання спеціальності 242 

«Туризм».  

Рекомендована література 

 

Базова 

 

1. Бурдейна А.В. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, 

візові документи. К.: Видавець Фурса С.Я., 2006. 72 с.  

2. Ващишин М. Я. Правове регулювання туристичної діяльності: 

навчальний посібник. Л., 2014. 168 с. 

3. Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний 

коментар. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2006. 197 с. 

4. Державне регулювання та управління регіональним розвитком 

туризму: навч.посібник. За ред. Н.Д.Свірідова. Луганськ, 2009. 120 с. 

5. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності: 

навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури, 2015. 272 с.  

6. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм 

і сфера послуг: підручник. К.: Знання, 2008. 661 с. 

7. Матвієнко А.Т.,  Приянчук І.В., Лесик М.А., Андрейцев В.В. 

Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм». К.:  

Науково-дослідний інститут туризму та курортів, 2006. 212 с. 

8. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в 

Україні: Монографія. За заг. ред. М. Х. Шершуна. Громадська організація 

«Рівненський центр маркетингових досліджень». Рівне: Видавець Олег Зень, 

2016.  346 с. 

9. Селецький С.І. Правове регулювання туризму в Україні : 

навчальний посібник. К.: «Центр учбової літератури», 2012. 186 с. 

 

Допоміжна 

 

1. Біль М. М. Механізм державного управління туристичною 

галуззю (регіональний аспект): наук. розроб. М. Біль, Г. Третяк, О. Крайник ; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та 

приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр., Каф. екон. політики і 

фінансів. К.: НАДУ, 2009. 40 с. 

2. Вахмистров В. П. Правовое обеспечение туризма: учеб. пособие 

по дисциплине специализации спец. «Менеджмент организации». СПб.: 

Издательство Михайлова В.А., 2005. 286 с. 

3. Гнедик Є. Суб’єкти лікувального туризму та їх господарсько-

правова характеристика. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 1. 

С. 45-49. 



4. Гонтаржевська Л. І. Ринок туристичних послуг в Україні: навч. 

посібник. Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. 180 с. 

5. Дутчак С. В. Управління регіональним розвитком туризму: навч. 

посібник для студ. вищ. навч. закл. Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. 

Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2011. 135 с. 

6. Козловський Є. В. Форми та методи державного регулювання 

туристичної діяльності. Web of Scholar. 6(24), Vol.7. С. 12-17. 

7. Корпоративне управління в туризмі: навч. посібник для студ. 

вищ. навч. закл. I. Л. Сазонець, В. О. Ткач, В. М. Зайцева, О. С. Камушков; 

Запоріз. нац. техн. ун-т. Запоріжжя: 2011. 222 с. 

8. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові 

аспекти): навч. посібник. К. : Альтерпрес, 2006. 436 с. 

9. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підручник. 

М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 

Ф-т міжнар. відносин, Геогр. ф-т. К.: Знання, 2008. 661 с. 

10. Михайліченко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: монографія. 

Київський національний торговельно-економічний ун-т. К.: КНТЕУ, 2012.  

607 с. 

11. Поклонський Ф. Ю., Панасюк К. А. Теоретичні та практичні 

аспекти управління розвитком малого підприємства сфери туризму: 

монографія. Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- 

Барановського. Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. 207 с. 
 

Нормативні акти 

 
1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року 

2. Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні 

спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках, затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. №707 

3. Закон України «Про захист прав споживачів» від 1 грудня 2005 

року 

4. Закон України «Про курорти» від 5 жовтня 2000 року 

5. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 

2004 року 

6. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» від 25 червня 1991 року 

7. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України»» від 21 січня 1994 року 

8. Закон України «Про страхування» від 7 березня 1996 року 

9. Закон України «Про туризм» від 18 листопада 2003 року 

10. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року 

11. Інструкція про порядок оформлення ваучера на надання 

туристичних послуг та його використання, затверджено наказом Державної 

туристичної адміністрації України від 6 червня 2005 р. №50 

12. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року 

13. Конституція України від 28 червня 1996 року 

14. Ліцензійні умови провадження туроператорської діяльності, 

затверджено наказом Міністерства інфраструктури України від 10 липня 

2013 р. № 465 



15. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року 

16. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення 

(проживання), затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 

березня 2006 р. №297 
17. Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 

грудня 2005 р. №1251 

18. Правила користування готелями й аналогічними засобами 

розміщення та надання готельних послуг, затверджено наказом Державної 

туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. №19 

19. Правила проведення туристичних подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України, затверджено наказом Міністерства освіти і 

науки України від 24 березня 2006 р. №237 

20. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 

року «Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів» 

21. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року 
 

 
Інформаційні ресурси 

 

1. Портали, на яких  у відкритому доступі  розміщені  підручники, 

закони і кодекси України та коментарі до них, а також інші матеріали: 

 

 Економіко-правова бібліотека https://www.pravo.vuzlib.su/ 

 Електронна бібліотека князева http://www.ebk.net.ua/index.htm 

 Мего-Інфо - Юридичний портал №1  http://mego.info/ 

 Правознавець. Електронна бібліотека юридичної літератури 

http://www.pravoznavec.com.ua/  

 Юридичний портал https://codex.at.ua/ 

 

2. Офіційний веб-портал Верховної Ради України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws 

3. Веб-портал органів виконавчої влади України www.kmu.gov.ua 

4. Сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Сайт Національної парламентської бібліотеки України 

http://nplu.org/ 

6. Сайт Державної науково-технічної бібліотеки України 

http://www.gntb.gov.ua/ua/ 

7. Сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України  http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

8. Сайт Міністерства  енергетики та захисту довкілля України 

https://menr.gov.ua/ 

9. Сайт Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні https://www.greentour.com.ua/ 

10. Сайт Всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC) 

https://www.wttc.org/ 

11. Сайт Всесвітньої туристичної організації 

http://www2.unwto.org/ru 
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http://www.ebk.net.ua/index.htm
http://mego.info/
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http://www.pravoznavec.com.ua/
https://codex.at.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nplu.org/
http://www.gntb.gov.ua/ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://menr.gov.ua/
https://www.greentour.com.ua/
https://www.wttc.org/
http://www2.unwto.org/ru


 



 


