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МОДУЛЬ 1 

Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності  

 

План семінарського заняття 1 

1. Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. 

2. Правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. 

3. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми 

правореалізації. 

4. Конституція України як правова основа розвитку туризму. Законодавство 

України про туризм загальної дії. 

5. Спеціальне законодавство України про туризм. 

6. Міжнародно-правові акти у сфері туризму. 

 

План семінарського заняття 2 

1. Суб’єкти туристичних правовідносин: поняття, склад. 

2. Правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин. 

3. Органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері туризму. 

4. Державне агентство України з туризму та курортів: склад, повноваження, 

права та обов’язки. 

5. Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та обов’язки. 

6. Організаційно-правові форми суб’єктів підприємницької діяльності, що 

можуть здійснювати надання туристичних послуг. 

7. Громадські туристичні організації: правові засади створення та 

функціонування. 

8. Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин (суб’єктивні права, 

свободи і юридичні обов’язки тощо). 

 

План семінарського заняття 3 

1. Сутність організаційно-правового регулювання туристичної діяльності. 

2. Ліцензування туристичної (туроператорської) діяльності. 

3. Законодавство України, що встановлює вимоги до провадження 

туроператорської діяльності. Ліцензійні умови. 

4. Органи ліцензування туроператорської діяльності. Перелік документів, які 

додаються до заяви про видачу ліцензії для туроператорської діяльності. 

5. Стандартизація у сфері туризму. 

6. Категоризація об’єктів туристичної інфраструктури. 

 

План семінарського заняття 4 
1. Загальні умови укладення договорів у сфері туризму. 

2. Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування, права 

та обов’язки сторін. 

3. Відповідальність за невиконання договірних зобов’язань щодо 

туристичного обслуговування. 

4. Правові підстави укладення агентського договору, його особливості. Межі 

відповідальності сторін за посередницьким договором. 



5. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу в сфері туризму. 

6. Інші види договорів у сфері туризму за законодавством України. 

 

План семінарського заняття 5 

1. Порядок здійснення права громадян України на виїзд за кордон і в’їзд в 

Україну. 

2. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України. 

3. Правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок. 

4. Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок і 

оздоровлення. 

5. Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх 

виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.  

6. Оформлення візових документів. 

 

План семінарського заняття 6 

1. Порядок здійснення права громадян України на виїзд за кордон і в’їзд в 

Україну. 

2. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України. 

3. Правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок. 

4. Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок і 

оздоровлення. 

5. Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх 

виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Оформлення 

візових документів. 

6. Правові наслідки порушення законодавства України іноземцями та 

особами без громадянства, а також юридичними й фізичними особами, які їх 

приймають чи надають їм послуги. 

 

МОДУЛЬ ІІ. Правове регулювання окремих аспектів та видів 

туристичної діяльності 
 

План семінарського заняття 7 

1. Поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України. 

2. Правові засади укладення договору страхування в туризмі, його основні 

елементи. 

3. Обов’язкове медичне страхування туристів та страхування від нещасного 

випадку. 

4. Страхування цивільної відповідальності туриста та страхування 

відповідальності суб’єкта туристичної діяльності. 

5. Майнове страхування – страхування багажу туриста під час подорожі. 

6. Страхування анулювання договору про туристичне обслуговування з 

поважних причин. 

7. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників за 

кордоном – «Зелена картка». 

8. Асистанс, його особливості. 



 

План семінарського заняття 8 

1. Основні види туризму за законодавством України. 

2. Організація та обслуговування морських і річкових подорожей. 

3. Правові основи здійснення морських круїзів. 

4. Договір морського перевезення пасажира. 

5. Поняття договору морського круїзу. 

6. Договір морського агентування. 

7. Договір чартеру (фрахтування) суден на певний час. 

8. Договір лізингу судна. 

9. Договір морського страхування. 

10. Порядок здійснення річкових круїзів. 

11. Відповідальність організаторів круїзу. 

12. Особливості правового регулювання сільського туризму в Україні. 

13. Європейський досвід правового регламентування розвитку сільського 

туризму. 

 

План семінарського заняття 9 

1. Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності в Україні. 

2. Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового регулювання в 

туризмі. 

3. Місцеві податки і збори, особливості їх правового регулювання в туризмі. 

Податкові пільги, особливості їх законодавчого регулювання в туризмі. 

 

План семінарського заняття 10 

1. Загальні правила здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

туристичної діяльності. 

2. Органи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері туризму. 

3. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. Контроль за здійснення 

туристичного супроводу. 

4. Податкові перевірки суб’єктів туристичної діяльності. 

5. Перевірки фондів соціального страхування. 

6. Перевірки інспекції з праці. 

Перевірки суб’єктів туристичної діяльності державними органами у сфері 

захисту прав споживачів. 

 

План семінарського заняття 11 

1. Види порушень законодавства України в галузі туризму: загальні 

положення. 

2. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері туризму. 

3. Цивільно-правова відповідальність: загальні положення. 

4. Забезпечення виконання зобов’язань. 



5. Порядок урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та 

споживачем туристичних послуг. 

6. Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення 

зобов’язання. 

7. Дисциплінарна відповідальність у сфері туризму. 

8. Господарсько-правова відповідальність. 

9. Адміністративні правопорушення та відповідальність за їх вчинення. 

10. Кримінальна відповідальність у сфері туризму. 

 

План семінарського заняття 12 

1. Правові основи євроінтеграційних процесів України та адаптація 

законодавства до норм Європейського Союзу. 

2. Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та обслуговування. 

3. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського 

Союзу. 

4. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та їх 

державами-членами. 

5. Основні напрями співпраці України з державами-членами ЄС у галузі 

туризму. 

6. Інститути громадянського суспільства та євроінтеграційні процеси 

України: правові основи. 

7. Правовий статус Всесвітньої туристської організації. 

8. Міжнародні договори України в галузі туризму.  

9. Участь України в міжнародних туристичних організаціях. 

 

 

 


