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КОРОТКА АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання туристичної діяльно-

сті» спрямована на комплексне вивчення правового регулювання тури-

стичної діяльності в Україні як одного із видів господарської діяльності 
(а також різних її аспектів, складових). Зокрема, предметом вивчення є 

законодавчі засади регулювання туристичної діяльності, організаційно-

правові засади здійснення туристичної діяльності, правові норми, які 
врегульовують окремі аспекти туристичної діяльності (дозвільні доку-

менти, вимоги щодо безпеки туризму, регулювання перетину кордону 

з метою туризму, оподаткування, контроль тощо), договірні відносини 
під час здійснення діяльності у сфері туризму та суміжних видів діяль-

ності, оформлення базових документів. 

Основна увага при вивченні приділяється формуванню у студентів 

системи професійних компетенцій, необхідних для організації туристи-
чної діяльності у відповідності до норм чинного законодавства; на-

буттю сукупності теоретичних знань, практичних умінь та навичок, не-

обхідних для вирішення конкретних завдань щодо забезпечення реалі-
зації прав усіх суб’єктів правовідносин у сфері туристичної діяльності.  

 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование туристической дея-
тельности» направлена на комплексное изучение правового регулиро-

вания туристической деятельности в Украине как одного из видов хо-

зяйственной деятельности (а также различных ее аспектов, составляю-

щих). В частности, предметом изучения являются законодательные ос-
новы регулирования туристической деятельности, организационно-

правовые основы осуществления туристической деятельности, право-

вые нормы, регулирующие отдельные аспекты туристической деятель-
ности (разрешительные документы, требования касающиеся безопас-

ности туризма, регулирование пересечения границы с целью туризма, 

налогообложение, контроль и т.п.), договорные отношения при осу-

ществлении деятельности в сфере туризма и смежных видов деятель-
ности, оформление базовых документов. 

Основное внимание при изучении уделяется формированию у сту-

дентов системы профессиональных компетенций, необходимых для ор-
ганизации туристической деятельности в соответствии с нормами дей-

ствующего законодательства; приобретению совокупности теоретиче-

ских и практических знаний, умений и навыков, необходимых для ре-
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шения конкретных задач по обеспечению реализации прав всех субъек-

тов правоотношений в сфере туристической деятельности. 

 

The course «Legal regulation of tourist activity» is aimed at comprehen-
sive study of the legal regulation of tourism in Ukraine as one of the eco-

nomic activities (as well as its various aspects, components). In particular, 

the subject of study are the legislative framework of tourism regulation, or-
ganizational and legal framework for tourism activities, the legal rules gov-

erning individual aspects of tourism (permits, safety requirements for tour-

ism, regulation of border crossing for tourism, taxation, control, etc.), con-
tractual relations in carrying out activities in the field of tourism and related 

activities, preparation of basic documents. 

The main attention during the study is paid to the formation of a system 

of professional competencies necessary for the organization of tourism ac-
tivities in accordance with the norms of current legislation, the acquisition of 

a set of theoretical and practical knowledge, skills and abilities necessary to 

solve specific tasks to ensure the rights of all subjects of legal relations in the 
field of tourism. 
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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Правове регулювання туристич-

ної діяльності» укладена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Туризм» освітня програма Туризм, затвердженої нака-

зом по університету від 22 березня 2019 р., № 60. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання 
суспільних відносин в сфері туристичної діяльності.. 

Метою дисципліни є формування теоретичних знань про систему 

правового регулювання туристичної діяльності в Україні, а також на-
вичок роботи з нормативно-правовими актами, що становлять цю сис-

тему; це сприятиме підготовці висококваліфікованого фахівця з тури-

зму, який буде спроможний використовувати набуті знання у майбут-

ній професійній діяльності. 
Програмні компетентності відповідно до освітньо-професійної 

програми: 

загальні: здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспі-
льства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократич-

ного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні (K01); здатність 
до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04); здатність шукати, об-

робляти та аналізувати інформацію з різних джерел (К06); здатність 

працювати в команді та автономно (К14); 

спеціальні, фахові, предметні: знання та розуміння предметної обла-
сті та розуміння специфіки професійної діяльності (К15); здатність за-

стосовувати знання у практичних ситуаціях (К16); здатність забезпечу-

вати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обста-
винах (К23); здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами за-

конодавства (К29). 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професій-

ної програми. В результаті освоєння дисципліни студент повинен: 
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні поло-

ження туристичного законодавства, національних і міжнародних стан-

дартів з обслуговування туристів (ПР01); 
знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття 

з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної дія-

льності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та 
суміжних наук (ПР02); 
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ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися (ПР08); 

організовувати процес обслуговування споживачів туристичних по-

слуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних 
і сервісних технологій та дотримання стандартів якості / норм без-

пеки (ПР09); 

встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галу-
зей (ПР13); 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості (ПР16); 
адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних профе-

сійних ситуаціях (ПР18); 

аргументовано відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних 

завдань (ПР19); 
виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання (ПР20); 

приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за резуль-
тати своєї професійної діяльності (ПР21). 

Навчальна дисципліна є обов’язковою у відповідності до навчаль-

ного плану.  
Форма підсумкового контролю знань – ПМК (залік). 
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ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Модуль 1. Загальні засади правового регулювання 

туристичної діяльності 

Тема 1. Законодавство України про туризм 

Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. Понятій-

ний апарат у сфері туризму за законодавством України. 

Конституція України як правова основа розвитку туризму. Законо-
давство України про туризм загальної дії. Спеціальне законодавство 

України про туризм. Актуальні питання правового регулювання турис-

тичної й курортно-рекреаційної галузей. 
Державна підтримка розвитку туризму в Україні. Стратегія розви-

тку туризму та курортів на період до 2026 року та план заходів по її 

реалізації. Регіональні програми розвитку туризму. 

Тема 2. Міжнародно-правові засади 

регулювання туристичної діяльності 

Міжнародні туристичні організації. Міжнародно-правові акти у 

сфері туризму. Поняття міжнародного стандарту з туризму. 
Імплементація норм міжнародного права у національне законодав-

ство України про туризм. 

Правові основи євроінтеграційних процесів України. Гармонізація 
законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу. 

Основні напрями співпраці України з державами-членами Європейсь-

кого Союзу в галузі туризму. 

Тема 3. Учасники туристичних правовідносин 

Поняття та структура туристичних правовідносин. Загальна харак-

теристика учасників туристичних правовідносин: поняття, склад та їх 

правовий статус (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки; пра-
вові принципи і юридичні гарантії; законні інтереси; правосуб’єктність; 

юридична відповідальність). 

Органи державної влади загальної та спеціальної компетенції, що 
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здійснюють регулювання в сфері туризму. Координаційна рада з пи-

тань туристичної діяльності. Рада туристичних міст і регіонів.  

Органи місцевого самоврядування в системі управління регіональ-

ним розвитком туризму. 
Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, організаційно-пра-

вові форми, права та обов’язки. Фахівці туристичного супроводу. 

Громадські туристичні організації: правові засади створення та фу-
нкціонування.  

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

свободи, юридичні обов’язки). Туристи як споживачі туристичних по-
слуг. Право споживачів на отримання інформації про об'єкти туристи-

чної інфраструктури. 

Тема 4. Організаційно-правові засади туристичної діяльності 

Сутність організаційно-правового регулювання туристичної діяль-
ності. 

Ліцензування туристичної діяльності. Законодавство України, що 

встановлює вимоги до провадження туроператорської та турагентської 
діяльності. Органи ліцензування туроператорської діяльності. Перелік 

документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для туропера-

торської діяльності. Ліцензійні умови провадження туроператорської 
діяльності. 

Технічні регламенти і стандартизація у сфері туризму. Об’єкти оці-

нки відповідності в туристичній галузі. Обов’язкова й добровільна сер-

тифікація. Міжнародні та національні стандарти сфери туризму. 
Категоризація об’єктів туристичної інфраструктури. Правове регу-

лювання процедури встановлення категорій готелям та іншим 

об’єктам, що надають послуги з тимчасового розміщення (прожи-
вання). Міжнародні системи класифікації готелів. 

Тема 5. Туристичні формальності та безпека туризму 

Поняття формальностей у туризмі, їх види та загальна характерис-

тика, правові засади дотримання. Державне регулювання туристичних 
формальностей. Способи державного регулювання формальностей у 

сфері туризму. 

Загальні положення забезпечення безпеки туризму. Види ризиків у 
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сфері туризму та правові заходи їх запобігання. Порядок здійснення ря-

тувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань. 

Фінансові гарантії відповідальності туроператора та турагента як за-

побіжний захід фінансової безпеки. 
Захист інтересів українських туристів за межами України. 

Тема 6. Правове регулювання порядку виїзду з України 

і в’їзду в Україну з метою туризму 

Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір. 

Візовий та безвізовий режими перетину державного кордону.  

Порядок здійснення права громадян України на виїзд за кордон і 
в’їзд в Україну, правове регулювання оформлення документів для за-

рубіжних поїздок. Особливості правового регулювання виїзду дітей за 

кордон на відпочинок і оздоровлення.  

Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Укра-
їну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Пра-

вове регулювання порядку оформлення візових документів для в’їзду в 

Україну. Правові наслідки порушення законодавства України інозем-
цями та особами без громадянства, а також юридичними й фізичними 

особами, які їх приймають чи надають їм послуги. 

МОДУЛЬ 2. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ 

ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 7. Договірні відносини в сфері туризму 

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. 
Правові підстави укладення агентського договору, його особливості. 

Межі відповідальності сторін за посередницьким договором. 

Договори морського, автомобільного, авіаційного перевезення.  

Договірне регулювання надання послуг з тимчасового розміщення. 
Договір комерційної концесії та договір франчайзингу в сфері тури-

зму. 

Інші види договорів у сфері туризму за законодавством України. 



9 
 

Тема 8. Правове забезпечення страхування 

в туристичній діяльності 

Поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України. 

Правові засади укладення договору страхування в туризмі, його осно-
вні елементи. 

Основні види страхування й особливості правового регулювання в 

туризмі: обов’язкове медичне страхування туристів та страхування від 
нещасного випадку; страхування цивільної відповідальності туриста; 

страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності; майнове 

страхування – страхування багажу туриста під час подорожі; страху-
вання анулювання договору про туристичне обслуговування з поваж-

них причин; асістанс, його особливості; обов’язкове страхування авто-

цивільної відповідальності за кордоном – «Зелена картка»; інші види 

страхування. 

Тема 9. Правове регулювання окремих видів туризму 

Основні види туризму за законодавством України. 

Морські й річкові круїзи: поняття та види. Організація та обслугову-
вання морських і річкових подорожей. Порядок здійснення річкових 

круїзів. Правові основи здійснення морських круїзів. Поняття договору 

морського круїзу. Договір морського агентування. Договір чартеру 
(фрахтування) суден на певний час. Договір лізингу судна. Договір 

морського страхування. Відповідальність організаторів круїзу. 

Особливості правового регулювання сільського зеленого туризму в 

Україні. Міжнародний досвід правового регламентування розвитку 
екологічного туризму. 

Правові засади організації та проведення туристських заходів з уч-

нівською та студентською молоддю. 

Тема 10. Правове регулювання оподаткування 

суб’єктів туристичної діяльності 

Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної ді-

яльності в Україні. 
Суб’єкти туристичної діяльності – платники податків. 

Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового регулю-

вання в туристичній галузі. База оподаткування. Розмір ставки податку.  
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Місцеві податки і збори, особливості їх правового регулювання в ту-

ризмі. 

Тема 11. Правові засади здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

туристичної діяльності 

Загальні правила здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

туристичної діяльності. Органи контролю за діяльністю суб’єктів гос-

подарювання в сфері туризму. Контроль за додержанням Ліцензійних 
умов провадження туроператорської діяльності. Контроль за здійс-

нення туристичного супроводу. Податкові перевірки суб’єктів туристи-

чної діяльності. Перевірки фондів соціального страхування. Перевірки 

інспекції з праці. Перевірки суб’єктів туристичної діяльності держав-
ними органами у сфері захисту прав споживачів. 

 

Тема 12. Юридична відповідальність 

за порушення законодавства України про туризм 

Види порушень законодавства України в галузі туризму: загальні 

положення. Види юридичної відповідальності за правопорушення у 

сфері туризму.  

Кримінальна відповідальність у сфері туризму. 
Адміністративні правопорушення та відповідальність за їх вчи-

нення.  

Цивільно-правова відповідальність: загальні положення. Забезпе-
чення виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зо-

бов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання. 

Дисциплінарна відповідальність у сфері туризму. 
Господарсько-правова відповідальність. 
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