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Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 1,5 

Галузь знань 

24 Сфера  

обслуговування 

 

Нормативна 
 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

 ___________________ 

 ___________________ 

Загальна кількість 

годин - 45                                

                  

 

 

Семестр 

5-й  

Лекції 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 год. 

самостійної роботи 

студента – 1 год. 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Молодший спеціаліст 

20 год. - 

Практичні, семінарські 

10 год.  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

15 год. - 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю: залік 

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загальної кількості 

годин  для денної форми навчання – 0,6 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати у майбутнього фахівця у сфері туризму глибокі знання 

про організаційно-правове забезпечення туристичної діяльності в Україні.  

Завдання курсу:.  

      1) ознайомити майбутнього фахівця з нормативно-правовими актами, що 

регламентують надання туристичних послуг; 

2) ознайомити студентів з державними стандартами в галузі туризму; 

3) навчити студентів обирати ефективну правову форму функціонування 

туристичного підприємства з урахуванням можливостей та умов ліцензування 

туристичної діяльності; 

4) сформувати в студентів уміння аналізувати вплив законодавчого 

забезпечення на ефективність туристичної діяльності; 

5) навчити студентів складати необхідні документи для здійснення 

підприємницької діяльності в галузі туризму. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

    Знати: 

1) знати законодавчі акти у сфері туризму, зміст і порядок ліцензування, 

стандартизації і сертифікації туристичних послуг; 

2) характеризувати види страхування в галузі туризму; 

3) вміти оформляти документи на отримання ліцензій, сертифікаті 

 Вміти:  

1)складати звіт про діяльність туристичної організації; 

2) обгрунтовувати шляхи вдосконалення нормативно-правового 

регулювання туристичної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              2. Програма навчальної дисципліни 

 

1. Державно-правове регулювання туристичної діяльності . 

2. Правові засади туроператорської і турагентської діяльності . 

3. Ліцензування туристичної діяльності 

4. Правові аспекти екскурсійної діяльності 

5. Стандартизація у сфері туризму 

6. Сертифікація туристичних послуг  

7. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної 

діяльності. 

 

 



3. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулей і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
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Тема 1. Державно-

правове регулювання 

туристичної діяльності  

7 

 

4    3       

Тема 2. Правові засади 

туроператорської і 

турагентської 

діяльності 

10 6 2   2       

Тема 3. Ліцензування 

туристичної діяльності 

 

6 2 2   2       

Тема 4. Правові 

аспекти екскурсійної 

діяльності 

6 2 2   2       

Тема 5. Стандартизація 

у сфері туризму 

6 2 2   2       

Тема 6. Сертифікація 

туристичних послуг 

6 2 2   2       

Тема 7. Юридична 

відповідальність за 

правопорушення у 

сфері туристичної 

діяльності. 

4 2    2       

Усього годин 45 20 10   15       

 



4. Теми лекційних занять 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1 Тема 1. Державно-правове регулювання туристичної 

діяльності 

Тема лекції 1 

Загальні засади правового регулювання туристичної 

діяльності. 

 

                                      План 

- Предмет, метод та система туристичної діяльності. 

- Субє кти туристичної діяльності. 

- Правовідносини у сфері туристичної діяльності. 

 

2 

2 2 Тема 1. Державно-правове регулювання туристичної 

діяльності 

Тема лекції 2 Державно-правове регулювання туристичної 

діяльності  

 

План 

- Державна туристична політика. 

- Нормативно-правове забезпечення туристичної 

діяльності. 

- Система органів державного управління 

туристичною галуззю в Україні. 

 

2 

3 3 Тема 2.  Правові засади туроператорської і 

турагентської діяльності 

 Тема лекції 3. Правові засади туроператорської  

діяльності 

План 

- Законодавче визначення суб’єктів туристичної 

діяльності. 

-  Організаційно-правове забезпечення 

туроператорської діяльності. 

 

 

2 

4 4 Тема 2.  Правові засади туроператорської і 

турагентської діяльності 

 Тема лекції 4. Правові засади турагентської діяльності 

План 

- Правові основи турагентської діяльності. 

- Фінансове забезпечення відповідальності 

туристичних підприємств. 

 

2 

5 5  Тема 2.  Правові засади туроператорської і 

турагентської діяльності 

Тема лекції 5. Порядок створення суб’єкта туристичної 

діяльності. 

План 

- Правові основи створення суб єкта туристичної 

діяльності 

- Пакет документів, необхідний для реєстраціі 

2 



суб’єкта туристичної діяльності. 

 

6 7 Тема 3. Ліцензування туристичної діяльності 

Тема лекції 6. Ліцензування туристичної діяльності 

План 

- Мета та об’єкти ліцензування в галузі туризму. 

- Порядок ліцензування туроператорської і 

турагентської діяльності. 

- Ліцензійні умови провадження туристичної 

діяльності. 

- Контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання ліцензійних умов. 

 

2 

7 9  Тема 4.  Правові аспекти екскурсійної діяльності 

 

Тема лекції 7 Правові аспекти екскурсійної діяльності 

План 

- Кваліфікаційні вимоги для екскурсоводів. 

- Кваліфікаційні вимоги для гідів-перекладачів. 

- Порядок видачі дозволів на право здійснення 

туристичного супроводу. 

 

2 

8 11 Тема 5. . Стандартизація у сфері туризму. 

Тема лекції 8 Стандартизація у сфері туризму 

План 

- Поняття про стандартизацію, її мета і 

завдання. 

- Сучасні стандарти в галузі туризму. 

- Проблеми стандартизації туристичної 

індустрії в Україні. 

2 

9 13 Тема 6. Сертифікація туристичних послуг. 

 Тема лекції 9. Сертифікація туристичних послуг 

План 

- Мета і завдання сертифікації туристичних послуг. 

- Порядок сертифікації готельних послуг. 

- Сертифікація послуг харчування. 

 

2 

10 15 Тема7. Юридична відповідальність за правопорушення 

у сфері туристичної діяльності. 

Тема лекції 10. Юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері туристичної діяльності. 

План 

- Нормативно-правове забезпечення відповідальності 

за порушення законодавства в галузі туризму. 

- Види відповідальності суб’єктів туристичної 

діяльності. 

- Відповідальність туроператора (турагента) за 

невиконання умов договору про туристичне 

обслуговування. 

 

2 

Разом  20 

 

 

 



5. Теми практичних занять 

 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено програмою  

 

 

6.  Самостійна робота 

 

№  

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Державно-правове регулювання туристичної діяльності. 3 

2 Правові засади туроператорської і турагентської діяльності. 2 

3 Ліцензування туристичної діяльності. 2 

4 Правові аспекти екскурсійної діяльності. 2 

5 Стандартизація у сфері туризму.  2 

6 Сертифікація туристичних послуг.  2 

7 Юридична відповідальність за правопорушення у сфері 

туристичної діяльності. 
2 

 Разом: 15 

 



7. Теми семінарських занять. 
 

№  

з/п 

№ 

заняття 

Назва теми Кількість 

годин 

1 6 Тема 2 . Правові засади туроператорської і 

турагентської діяльності 

Тема семінарського заняття 1.  

Програми розвитку туризму в Україні 

 

План 

1.Мета та основні завдання Державної програми 

розвитку туризму. 

2.Проблеми реалізації державних і регіональних 

програм розвитку туристичної галузі. 

 

 

2 

2 8 Тема 3 Ліцензування туристичної діяльності 

Тема семінарського заняття 2. Права та обов’язки 

туристів при підготовці та під час подорожі. 

План 

1.Права  туристів при підготовці та під час подорожі. 

2.Обов’язки туристів при підготовці та під час 

подорожі. 

2 

3 10 Тема 4 Правові аспекти екскурсійної діяльності 

Тема семінарського заняття 3. Законодавчі основи 

страхування в галузі туризму 

План 

1.Види страхування в сфері туризму.  

2.Правові аспекти страхування туристів при 

здійсненні туристичних поїздок. 

2 

4 12 Тема  5 Стандартизація у сфері туризму 

Тема семінарського заняття 4 Правові аспекти організації 

дитячого туризму 

1. 1.Правові аспекти організації дитячого туризму. 

2. 2.Порядок організації виїзду дітей за кордон у 

туристичну подорож. 

3. 3.Порядок організації виїзду дітей за кордон у 

туристичну подорож. 

2 

5 14 Тема 6 Сертифікація туристичних послуг 

Тема семінарського заняття 5. Договірні відносини між 

суб’єктами туристичної діяльності 

План 

 

1.Договори туроператора з постачальниками послуг. 

2.Договір між туроператором і турагентом. 

3.Договір про туристичне обслуговування. Правила 

використання ваучера на надання туристичних 

послуг. 

2 

Разом  10 



8. Теми лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено програмою  

 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

Тема Завдання Форма контролю 

Тема 2. Правові засади 

туроператорської і 

турагентської діяльності 

Скласти таблицю Індивідуальна перевірка 

Тема 3. Ліцензування 

туристичної діяльності 

Заповнити таблицю. Індивідуальна перевірка 

Тема 5. Стандартизація 

у сфері туризму 

Скласти таблицю Індивідуальна перевірка 

Тема 7 .Юридична 

відповідальність за 

правопорушення у сфері 

туристичної діяльності 

Скласти таблицю. 

 

Індивідуальна перевірка 

 

 

 

10. Методи навчання 

- Словесні (лекція); 

- Наочні (демонстрація – відеофільми, мультимедійні файли); 

- Практичні (самостійна робота на занятті та поза аудиторна). 
                                                           

             

                              

11. Методи контролю 

Усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, екзамен. 

 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Тести лекцій; 

2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації з її виконання; 

3. Тести для перевірки знань студентів; 

4. Роздатковий матеріал; 

5. Критерії оцінювання знань студентів; 

6. Наочні посібники; 

7. Презентаційні матеріали; 

8. Електронні посібники. 
 

 



 

13. Рекомендована література 

з дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» 

 

Основна література 

 

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про туризм”” від 

18.11.2003. 

2. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” 

від 01.06.2000. №1775-ІІІ 

3. Закон України “Про стандартизацію” 

4. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996. №85/96-ВР 

5. Ліцензійні умови провадження туроператорської та турагентської 

діяльності від 11.09.2007. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної 

програми розвитку туризму на 2002-2010 роки” від 29.04.2002  №583 

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку 

надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)” від 15.03.2005  №297 

8. Указ Президента України “Про основні напрямки розвитку туризму в 

Україні до 2010 року” від 10.08.1999. №973/99 

9. Указ Президента України “Про підтримку розвитку туризму в Україні” 

від 02.03.2001. 

10. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та 

визначення” від 28.02.2006. 

11. ДСТУ 4268 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” 

12. ДСТУ 4269 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” 

13. Гнатюк М.Р. Закон України “Про туризм”: Постатейний коментар. – К.: 

Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. – 200 с. 

14. Дубенюк Я. Порівняльна характеристика моделей управління 

туристичною галуззю в Україні та за кордоном // Формування ринкової 

економіки в Україні: наук. зб. – Спецвипуск 13: Економіка України в 

євроінтеграційних процесах. – Львів, 2004. – с.261-268. 

15.  Нормативно-правові акти України з питань туризму: зб. Законодавчих та 
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