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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» 

1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – висхідна 

2. Кількість кредитів за ЄКТС – 3. 

3. Кількість модулів - 2. 

4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану  

5. Курс – 4 

6. Семестр – 7 

7. Кількість годин: 

– загальна кількість: 7 семестр – 90 

– лекції: 7 семестр – 16 

– практичні заняття: 7 семестр – 20 

– самостійна робота: 7 семестр – 54 

– вид підсумкового контролю – екзамен, 7 семестр  
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Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати 

навчання з навчальної дисципліни 

 
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. 
Завдання вивчення дисципліни – вироблення у студентів здатності 

до самостійного оволодіння законодавством України, що регулює від-

носини у сфері туризму, правильного його застосування. 

За результатом вивчення дисципліни «Правове регулювання турис-
тичної діяльності» майбутні фахівців з туризму повинні вміти: 

– виявляти проблеми та знаходити їх ефективне вирішення на основі 

знань системи правового регулювання туристичної діяльності; 
– пошук рішень у розв’язанні юридичних питань, що виникають в 

практичній роботі при оформленні договору на туристичне обслугову-

вання; 
– ознайомити з правами та обов’язками туристів при здійсненні 

ними туристичної подорожі; 

– ознайомити туристів з вимогами чинного законодавства України 

щодо дотримання туристичних формальностей при перетині кордону;  
– оформити страховий поліс, поінформувати туриста про умови 

страхування, його права та обов’язки у разі настання страхового випа-

дку; 
– вміння на основі здобутих знань організовувати та будувати пра-

вову роботу підприємства у сфері туризму; 

– розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні дого-

вори у сфері туризму. 
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Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні  

результати навчання 

№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

 Загальні компетентності  

1.  здатність реалізувати свої 
права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлю-

вати цінності громадянсь-
кого (вільного демократич-

ного) суспільства та необ-

хідність його сталого роз-

витку, верховенства права, 
прав і свобод людини і гро-

мадянина в Україні (K01) 

знати, розуміти і вміти викори-
стовувати на практиці основні 

положення туристичного зако-

нодавства, національних і між-
народних стандартів з обслуго-

вування туристів (ПР01) 

2.  здатність до критичного 
мислення, аналізу і синтезу 

(К04) 

знати, розуміти і вміти викори-
стовувати на практиці базові 

поняття з теорії туризму, орга-

нізації туристичного процесу 

та туристичної діяльності 
суб’єктів ринку туристичних 

послуг, а також світоглядних 

та суміжних наук (ПР02) 

3.  здатність шукати, оброб-

ляти та аналізувати інфор-

мацію з різних джерел 

(К06) 

ідентифікувати туристичну до-

кументацію та вміти прави-

льно нею користуватися 

(ПР08); 
адекватно оцінювати свої 

знання і застосовувати їх в різ-

них професійних ситуаціях 
(ПР18) 

4.  здатність працювати в ко-

манді та автономно (К14) 

встановлювати зв’язки з експе-

ртами туристичної та інших га-

лузей (ПР13); 
аргументовано відстоювати 

свої погляди в розв’язанні про-

фесійних завдань (ПР19) 
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№ 

з/п 

Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

студент 

Програмні результати 

навчання 

 Спеціальні (фахові, пред-

метні) компетентності 

 

5.  знання та розуміння пред-

метної області та розуміння 
специфіки професійної дія-

льності (К15) 

організовувати процес обслу-

говування споживачів турис-
тичних послуг на основі вико-

ристання сучасних інформа-

ційних, комунікаційних і сер-
вісних технологій та дотри-

мання стандартів якості / норм 

безпеки (ПР09) 

6.  здатність застосовувати 
знання у практичних ситуа-

ціях (К16) 

виявляти проблемні ситуації і 
пропонувати шляхи їх 

розв’язання (ПР20) 

7.  здатність забезпечувати 

безпеку туристів у звичай-
них та складних форс-ма-

жорних обставинах (К23) 

приймати обґрунтовані рі-

шення та нести відповідаль-
ність за результати своєї про-

фесійної діяльності (ПР21) 

8.  здатність діяти у правовому 
полі, керуватися нормами 

законодавства (К29) 

діяти у відповідності з прин-
ципами соціальної відповіда-

льності та громадянської сві-

домості (ПР16) 

9.    

 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 
 

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 на-
казом по університету від 22 березня 2019 р., № 60. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» 

№ 

з 

 /  

п 

Назва модуля (розділу), теми 

 

Кількість годин за видами занять 

р
а
зо

м
 аудиторні 

заняття 

позааудиторні 

заняття 

лекції 
практ. 

заняття 
самостійна 

робота 

Модуль 1 

Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності    

1. Законодавство України про ту-
ризм 

9 2 – 7 

2. 
Міжнародно-правові засади 
регулювання туристичної дія-
льності 

8 – 2 6 

3. Учасники туристичних право-
відносин 

9 2 2 5 

4. 
Організаційно-правові засади 
туристичної діяльності 

8 2 4 2 

5. 
Туристичні формальності та 
безпека туризму 

6 2 2 2 

6. 
Правове регулювання порядку 
виїзду з України і в’їзду в Ук-
раїну з метою туризму 

5 – 2 3 

Модуль 2 

Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності 

7. 
Договірні відносини в сфері ту-
ризму 

9 2 2 5 

8. 
Правове забезпечення страху-
вання в туристичній діяльності 

7 – 2 5 

9. 
Правове регулювання окремих 
видів туризму 

8 – 2 6 

10. 
Правове регулювання оподат-
кування суб’єктів туристичної 
діяльності 

7 2 – 5 

11. 
Правові засади здійснення дер-
жавного нагляду (контролю) у 
сфері туристичної діяльності  

7 2 2 3 

12. 
Юридична відповідальність за 
порушення законодавства Укра-
їни про туризм 

7 2 – 5 

 Разом 90 16 20 54 
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Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

«Правове регулювання туристичної діяльності» 
 

Назва теми (лекції) та питання теми 
(лекції) 

Назва теми та питання 
практичного заняття 

Завдання самостійної ро-
боти у розрізі теми 

Інформа-
ційні дже-
рела (по-
рядковий 
номер за 

переліком) 
 

1 3 4 5 

Модуль 1. Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності 
Тема 1. Законодавство України про туризм 

Лекція 1 
1. Туристична діяльність як об’єкт пра-
вового регулювання. 
2. Конституція України як правова ос-
нова розвитку туризму. Законодавство 
України про туризм загальної дії. 
3. Спеціальне законодавство України 
про туризм. 
Актуальні питання правового регулю-
вання туристичної й курортно-рекреа-
ційної галузей. 

– 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Понятійний апарат у сфері 

туризму за законодавством 

України. 

2. Концепція системи право-

вого регулювання туризму в 

Україні та проблеми праворе-

алізації. 

Практичне завдання 
Складіть перелік основних 
нормативно-правових актів, 
що регулюють правовідно-
сини у сфері туризму з пока-
жчиком предметних аспектів 
регулювання. 

1,60,68,85-
87, 
90-92,95-99 
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1 3 4 5 
Тема 2. Міжнародно-правові засади регулювання туристичної діяльності 

1. Міжнародні туристичні правовідно-
сини. 
2. Міжнародні договори України в га-
лузі туризму. 
3. Правові основи євроінтеграційних 
процесів України. 
4. Імплементація норм міжнародного 
права у національне законодавство Ук-
раїни про туризм. 

Практичне заняття 1 
1. Міжнародно-правові акти у 
сфері туризму. Міжнародні стан-
дарти з туризму. 
2. Міжнародні туристичні органі-
зації. Правовий статус Всесвіт-
ньої туристської організації. 
3. Участь України в міжнародних 
туристичних організаціях. 
4. Правове регулювання міжнаро-
дного співробітництва в галузі ту-
ризму на регіональному рівні. 
5. Угода про асоціацію між Укра-
їною та Європейським Союзом. 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Міжнародні стандарти ту-

ристично-екскурсійних пос-

луг та обслуговування. 

2. Основні напрями співпраці 
України з державами-членами 

ЄС у галузі туризму. 

3. Правовий статус Всесвіт-

ньої туристичної організації. 

Практичне завдання 
Вирішення практичного за-
вдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у системі ди-
станційного навчання. 

1-38,95-
98,100 
102-104 

Тема 3. Учасники туристичних правовідносин 
Лекція 2 
1. Поняття та структура туристичних 
правовідносин. 
2. Органи управління в галузі туризму. 
3. Організаційно-правові форми 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
що здійснюють надання туристичних 
послуг. 

Практичне заняття 2 
1. Положення про центральний 
орган виконавчої влади, що забез-
печує формування державної по-
літики у сфері туризму та курор-
тів. 
2. Консультативно-дорадчі ор-
гани з питань туристичної діяль-
ності.  

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Уповноважені державні ор-

гани з питань туризму: склад, 
повноваження, історія розви-

тку. 

2. Громадські туристичні ор-

ганізації: правові засади ство-

рення та функціонування. 

3. Суб’єкти туристичної дія-

льності: сутність, види, права 

1,39,40,47-
49, 
51-52,60,62, 
69-71, 
88,93, 95-99 
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1 3 4 5 
3. Органи місцевого самовряду-
вання в системі управління регіо-
нальним розвитком туризму  та їх 
повноваження. 
4. Громадські туристичні органі-
зації: правові засади створення та 
функціонування. 
5. Фахівці туристичного супро-
воду. 
6. Туристи як суб’єкти туристич-
них правовідносин (суб’єктивні 
права, свободи і юридичні 
обов’язки) і  як споживачі турис-
тичних послуг. 

та обов’язки. 

Практичне завдання 

Вирішення практичного за-
вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
*Скласти структурно-логічну 
схему учасників правовідно-
син у сфері туристичної дія-
льності із відображенням їх 
взаємозв’язків 

Тема 4. Організаційно-правові засади туристичної діяльності 
Лекція 3 
1. Сутність організаційно-правового ре-
гулювання туристичної діяльності. 
2. Законодавство України, що встанов-
лює вимоги до провадження туропера-
торської та турагентської діяльності. 
3. Ліцензування туроператорської дія-
льності. 
4. Стандартизація і сертифікація у 
сфері туризму.   

Практичні заняття 3-4 
1. Ліцензійні умови провадження 
туроператорської діяльності. 
2. Міжнародні та національні ста-
ндарти сфери туризму 
3. Категоризація об’єктів турис-
тичної інфраструктури 
4. Міжнародні системи класифі-
кації готелів. 
5. Організаційно-правові форми 
здійснення підприємницької дія-
льності у сфері туристичної дія-
льності. 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Законодавство України, що 
встановлює вимоги до прова-

дження туроператорської та 

турагентської діяльності. Лі-

цензійні умови. 

2. Ліцензування туроператор-

ської діяльності. 

3. Стандартизація і сертифіка-

ція у сфері туризму. 

Практичне завдання 

Вирішення практичного за-

1,2,18,39,40,
47, 
48,50,59,60,
66, 
68,72,73,  
95-99 
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6. Правове забезпечення започат-
кування підприємницької діяль-
ності у сфері туристичної діяль-
ності. 

вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
*Підготувати пакет докумен-
тів для державної реєстрації 
започаткування підприємни-
цької діяльності. 

Тема 5. Туристичні формальності та безпека туризму 
Лекція 4 
1. Поняття формальностей у туризмі, їх 
види та загальна характеристика, пра-
вові засади дотримання.  
2. Державне регулювання туристичних 
формальностей.. 
3. Загальні положення забезпечення 
безпеки туризму. Види ризиків у сфері 
туризму та правові заходи їх запобі-
гання. Порядок здійснення рятувальних 
заходів на об’єктах туристичних відві-
дувань. 
4. Фінансові гарантії відповідальності 
туроператора та турагента як запобіж-
ний захід фінансової безпеки. 
5. Захист інтересів українських турис-
тів за межами України 

Практичне заняття 5 
1. Поняття формальностей у ту-
ризмі, їх види та загальна характе-
ристика, правові засади дотри-
мання.  
2. Державне регулювання турис-
тичних формальностей.. 
3. Загальні положення забезпе-
чення безпеки туризму. Види ри-
зиків у сфері туризму та правові 
заходи їх запобігання. Порядок 
здійснення рятувальних заходів 
на об’єктах туристичних відвіду-
вань. 
4. Фінансові гарантії відповідаль-
ності туроператора та турагента 
як запобіжний захід фінансової 
безпеки. 
5. Захист інтересів українських 
туристів за межами України 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Туристичні формальності: 

сутність та правові засади до-

тримання. 

2. Види ризиків у сфері тури-

зму: правові заходи запобі-

гання. Захист інтересів укра-

їнських туристів за межами 
України. 

3. Право на свободу туристич-

них подорожей та Шенгенсь-

кий простір. 

Практичне завдання 
Вирішення практичного за-
вдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у системі ди-
станційного навчання. 

1,20,60,74,7
7, 
84, 95-99 

Тема 6. Правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в Україну з метою туризму 
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1. Право на свободу туристичних подо-
рожей. 
2. Візовий та безвізовий режими пере-
тину державного кордону. 
3. Правові засади регулювання порядку 
виїзду з України та в’їзду в Україну з 
метою туризму. 

Практичне заняття 6 
1. Правові засади регулювання 
порядку виїзду з України та в’їзду 
в Україну з метою туризму.  
2. Порядок здійснення права гро-
мадян України на виїзд за кордон 
і в’їзд в Україну. Обмеження 
щодо виїзду за кордон громадян 
України. 
3. Загальні правила в’їзду інозем-
ців та осіб без громадянства в Ук-
раїну, їх виїзду з України і тран-
зитного проїзду через її терито-
рію. Оформлення візових докуме-
нтів. 
4. Правові наслідки порушення 
законодавства України інозем-
цями та особами без громадянс-
тва, а також юридичними й фізи-
чними особами, які їх приймають 
чи надають їм послуги. 
5. Особливості правового регу-
лювання виїзду дітей за кордон 
на відпочинок і оздоровлення. 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Правове регулювання офо-
рмлення документів для зару-

біжних поїздок. 

2. Особливості правового ре-

гулювання виїзду дітей за ко-

рдон на відпочинок і оздоров-

лення. 

3. Загальні правила в’їзду іно-

земців та осіб без громадянс-

тва в Україну, їх виїзду з Ук-

раїни і транзитного проїзду 

через її територію. Оформ-

лення візових документів. 
Практичне завдання 
Вирішення практичного за-
вдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у системі ди-
станційного навчання. 

1,14,33-
36,44, 
55-
57,60,68,76, 
79,80, 95-99 

Модуль 2. Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності 
Тема 7. Договірні відносини в сфері туризму 

Лекція 5 
1. Загальна характеристика договорів у 
сфері надання туристичних послуг.  

Практичне заняття 7 Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Правові засади укладення 

3,11-
13,15,19, 
21-
23,27,28,39, 
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2. Правові засади укладення договорів у 
сфері туризму. 
3. Відповідальність за невиконання до-
говірних зобов’язань щодо туристич-
ного обслуговування. 

1. Договори між туроператором 
та іншими суб’єктами підприєм-
ницької діяльності на виконання 
окремих послуг. 
2. Договір комісії  (агентський до-
говір) між туроператором і тура-
гентом: правові підстави укла-
дення, особливості, межі відпові-
дальності сторін. Субагентський 
договір. 
3. Договір на надання туристич-
них послуг між суб'єктом турис-
тичної діяльності та споживачем 
туристичного продукту. Туристи-
чний ваучер. 
4. Договір комерційної концесії 
(франчайзингу) в галузі туризму. 
5. Договори перевезення (морсь-
кого,  автомобільного, авіацій-
ного) в галузі туризму. 

договору на туристичне об-

слуговування, права та 

обов’язки сторін. 
2. Договір комерційної конце-

сії та договір франчайзингу у 

сфері туризму. 

Практичне завдання 

Вирішення практичного за-

вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
*Проаналізувати приклад до-
говору, що використовується 
у галузі туризму, на предмет 
відповідності законодавству 
України (з власної практики 
або знайти у мережі Internet). 

45,60,61,75,
78,81,88,89,
94-99 

Тема 8. Правове забезпечення страхування в туристичній діяльності 
1. Поняття страхового полісу в туризмі 
за законодавством України. 
2. Основні види страхування й особли-
вості правового регулювання в туризмі 
3. Правові засади укладення договору 
страхування в туризмі, його основні 
елементи. 

Практичне заняття 8 
1. Поняття страхового полісу в 
туризмі за законодавством Укра-
їни. 
2. Основні види страхування й 
особливості правового регулю-
вання в туризмі 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Асистанс, його особливо-

сті. 

2. Страхування цивільної від-

повідальності туриста та стра-

хування відповідальності 

58,60,61, 95-
99 
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3. Правові засади укладення до-
говору страхування в туризмі, 
його основні елементи. 

суб’єкта туристичної діяльно-

сті. 

3. Майнове страхування – 
страхування багажу туриста 

під час подорожі. 

Практичне завдання 

Вирішення практичного за-

вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
* Проаналізувати приклад до-
говору страхування, що вико-
ристовується у сфері тури-
зму, на предмет відповідності 
законодавству України та ін-
тересам страхувальника (з 
власної практики або знайти 
у мережі Internet). 

Тема 9. Правове регулювання окремих видів туризму 
1. Основні види туризму за законодав-
ством України. 
2. Правові основи здійснення морських 
і річкових подорожей. 
3. Особливості правового регулювання 
сільського туризму. 

Практичне заняття 9 
1. Основні види туризму за зако-
нодавством України. 
2. Організація, порядок здійс-
нення та обслуговування річко-
вих подорожей, правові засади їх 
здійснення. 
3. Правові основи здійснення 
морських ( договори морського 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Правове регулювання сіль-

ського зеленого туризму. 

2. Морські й річкові круїзи: 

поняття та види. Організація 

та обслуговування морських і 

річкових подорожей. 
Практичне завдання 

9,39,41,54,6
0,64, 65,82, 
95-99, 
105 
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перевезення пасажира,  морсь-
кого агентування, чартеру (фрах-
тування) суден на певний час,  лі-
зингу судна, морського страху-
вання) і річкових подорожей. Від-
повідальність організаторів вод-
них подорожей. 
4. Міжнародний досвід правового 
регламентування розвитку еколо-
гічного туризму та його реаліза-
ція в Україні. 
5. Особливості правового регу-
лювання сільського туризму. 
6. Правові засади організації ди-
тячого та молодіжного туризму. 
7. Правила проведення заходів з 
інших видів туризму. 

Вирішення практичного за-

вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-
станційного навчання. 
*Підготувати доповідь про 
правове регулювання одного 
із видів/напрямів туристичної 
діяльності 

Тема 10. Правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної діяльності 
Лекція 6 
1. Законодавче регулювання оподатку-
вання в галузі туризму. 
2. Система оподаткування туристичної 
діяльності в Україні. 
3. Суб’єкти туристичної діяльності – 
платники податків. – 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Загальнодержавні податки і 

збори, особливості їх право-

вого регулювання в туризмі. 

2. Місцеві податки і збори, 

особливості їх правового ре-
гулювання в туризмі. 

3. Податкові пільги, особли-

вості їх законодавчого регу-

лювання в туризмі. 

1,46,60,83, 
95-99, 101 
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Практичне завдання 

Вирішення практичного за-

вдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
*Підготувати рекомендації 
щодо оптимізації оподатку-
вання туристичного агента – 
ФОПа. 

Тема 11. Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туристичної діяльності  
Лекція 7 
1. Система органів контролю за діяльні-
стю суб’єктів господарювання в сфері 
туризму. 
2. Загальні правила здійснення держав-
ного нагляду (контролю) у сфері турис-
тичної діяльності. 
3. Контроль за додержанням вимог 
провадження туристичної діяльності. 

Практичне заняття 10 
1. Система органів контролю за 
діяльністю суб’єктів господарю-
вання в сфері туризму. 
2. Загальні правила здійснення 
державного нагляду (контролю) у 
сфері тури-стичної діяльності. 
3. Контроль за додержанням ви-
мог провадження туристичної ді-
яльності. 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Суб’єкти нагляду/конт-

ролю за діяльністю суб’єктів 

туристичної діяльності: кла-

сифікація та повноваження. 

2. Перевірки інспекції з праці. 
Практичне завдання 

Вирішення практичного за-

вдання (кейс), запропонова-

ного за НМП чи у системі ди-

станційного навчання. 
*Підготувати рекомендації для 
туристичного агента – ФОПа 
на випадок інспекційної пере-
вірки одним із державних орга-
нів нагляду/контролю. 

1,50,53,60,6
6, 
67,84, 95-99 

Тема 12. Юридична відповідальність за порушення законодавства України про туризм 
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Лекція 8 
1. Види порушень законодавства Укра-
їни в галузі туризму: загальні поло-
ження. 
2. Види юридичної відповідальності за 
правопорушення у сфері туризму. 
3. Особливості кримінальної відповіда-
льності в галузі туризму. 
4. Цивільно-правова відповідальність у 
сфері туризму. 

– 

Питання для самостійного 

опрацювання 

1. Дисциплінарна відповіда-
льність у сфері туризму. 

2. Адміністративні правопо-

рушення та відповідальність 

за їх вчинення. 

3. Кримінальна відповідаль-

ність у сфері туризму. 

Практичне завдання 
Вирішення практичного за-
вдання (кейс), запропонова-
ного за НМП чи у системі ди-
станційного навчання. 

42,43,49,60,
61, 
95-99 
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Розділ 5. Система поточного та підсумкового контролю знань 

 

Система поточного і підсумкового контролю має за мету оцінювання 
рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення програ-

мних результатів навчання за навчальною дисципліною «Правове регулю-

вання туристичної діяльності». 
Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної 

діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими 

(знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його 
рівень виявляється в процесі оцінювання. Визначення рівня сформовано-

сті дисциплінарних компетентностей (результатів навчання) здійснюється 

за: певним розділом (темою) робочої програми навчальної дисципліни; 

практичними заняттями (контрольна робота, перевірка та захист індивіду-
ального завдання, тестування тощо). 

Об’єктами контролю є: робота студентів на лекціях, практичних, занят-

тях, якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх завдань, 
поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються науково-пе-

дагогічними працівниками і включають поточний і підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, практичних, 
перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань та має на меті пе-

ревірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної ди-

сципліни та оцінювання набутих компетентностей. 

Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю, як 
усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та пов’яза-

них з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення проблемних 

питань з теми лекції та інше. 
При проведенні практичних занять – контроль здійснюється при 

розв’язуванні окремими студентами біля дошки та «малими групами» 

комплексу практичних задач і проблемних ситуацій, застосовуються такі 

методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань, ви-
значених планом семінарських занять, дискусійне обговорення проблем-

них питань з теми заняття, письмове складання студентами тестів та інше. 

Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і домашніх 
завдань здійснюється за допомогою перевірки науково-педагогічним пра-

цівником результатів розв’язання ситуаційних завдань. 

Поточний контроль, який застосовується під час проведення поточних 
модульних робіт, здійснюється при перевірки виконання відповідних тес-

тів в письмовій формі або за допомогою відповідного програмного забез-

печення комп’ютерної підтримки освітнього процесу, при перевірки ви-

конання практичних ситуацій в письмовій формі тощо. 
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на 
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навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оціню-

ються за допомогою національної шкали оцінок. 

 
Таблиця 5. Розподіл балів, що отримують студенти  

за результатами вивчення навчальної дисципліни  

«Правове регулювання туристичної діяльності» 
 

Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
1 2 3 

 
Модуль 1. Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності 

 

1. Законодавство Укра-

їни про туризм 

 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Виконання практичного завдання з теми 4 

2. Міжнародно-правові 

засади регулювання ту-

ристичної діяльності 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

3. Учасники туристич-

них правовідносин 

 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

4. Організаційно-пра-

вові засади туристичної 

діяльності 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

5. Туристичні формаль-

ності та безпека тури-

зму 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Виконання практичного завдання з теми 4 

6. Правове регулю-

вання порядку виїзду з 

України і в’їзду в Ук-

раїну з метою туризму 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

Поточна модульна робота 1 40 

Разом за 1 модуль 100 

Модуль 2.  
Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності 

7. Договірні відносини в 
сфері туризму 
 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

4. Розв’язання правової ситуації на занятті 2 
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Назва модулю, теми Вид навчальної роботи Бали 
1 2 3 

8. Правове забезпе-
чення страхування в 
туристичній діяльно-
сті 
 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

4. Розв’язання правової ситуації на занятті 2 

9. Правове регулю-
вання окремих видів 
туризму 
 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Тестування з теми 4 

3. Обговорення теоретичного питання  6 

4. Розв’язання правової ситуації на занятті 2 

10. Правове регулю-
вання оподаткування  
суб’єктів туристичної 
діяльності 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Виконання практичного завдання з теми 4 

11. Правові засади здійс-
нення державного на-
гляду (контролю) у сфері 
туристичної діяльності  

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Виконання практичного завдання з теми 4 

12. Юридична відпові-
дальність за пору-
шення законодавства 
України про туризм 

1. Підготовка термінологічного словника з теми 2 

2. Виконання практичного завдання з теми 4 

Поточна модульна робота 2 40 

Разом за 2 модуль 100 

Загальна кількість балів за поточний модульний контроль 100 

Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт 

(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Якщо робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної ди-

сципліни у семестрі навчального року передбачено виконання двох пото-
чних модульних робіт і більше, то загальна оцінка за поточний модульний 

контроль визначається як середньоарифметична за формулою: 

       (М1+М2)/2,                                                                                      (1) 
де 2 – кількість модулів; 

    М1, М2 – модуль 1, модуль 2. 

Приклад:  

1. Оцінка за поточну модульну роботу за модулем 1 дорівнює 90 балів, 
за модулем 2 – 92 бали.  

2. Загальна оцінка за поточний модульний контроль буде дорівнювати 91 

балам: (90+92)/2. 
 

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни здій-

снюється у формі екзамену. 
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Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при підсумковій формі ко-

нтролю у вигляді екзамену визначається за середньозваженою оцінкою, 

виходячи із загальної оцінки за поточний модульний контроль і оцінки за 
здачу екзамену. Оцінювання знань студентів при здачі екзамену здійсню-

ється за 100-бальною шкалою. 

Розрахунок загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дис-
ципліни проводиться за формулою  

М × 0,6 + Е × 0,4 ,                                                                                            (2) 

де М – загальна оцінка за поточний модульний контроль; 
     Е – оцінка за екзамен; 

     0,6 і 0,4 – коефіцієнти співвідношення балів за поточну успішність і 

здачу екзамену, тобто максимальна оцінка за поточну успішність не може 

перевищувати 60 балів, а за здачу екзамену – 40 балів. 
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх 

видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оці-

нки можуть бути додані бали у розмірі до 10 % від загальної підсумкової 
оцінки,  коефіцієнт мотивації (0,1). Мотивація студентів застосовується за 

умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені ро-

бочим навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з 

навчальної дисципліни незалежно від результатів виконання.  
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнаваль-

ної діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником 

кафедри враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисци-
пліни (відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяль-

ності, виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній 

роботі тощо). 
Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не 

може перевищувати 100 балів. 
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Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами під-

сумкового контролю з навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  
82-89 В Дуже добре  

Добре 74-81 С 
64-73 D Задовільно 

Задовільно достатньо 60-63 Е 

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю повторного 

підсумкового контролю 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повтор-

ним вивченням навчальної дисципліни 
та підсумковим контролем 

 
Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів  

за видами робіт 
Форма роботи Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця дисципліни: 
університетських, міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних за-
вдань підвищеної складності 

0-30 

4. Написання і захист наукового реферату з визначе-
ної проблеми 

0-10 

2. Науково-до-
слідна 

1.  Участь у наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь у наукових студентських клубах («Феміда») 5-20 
3. Участь у конкурсах студентських робіт: універси-
тетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнарод-
них 

5-15 

4. Участь у наукових студентських конференціях: уні-
верситетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжна-
родних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових виданнях. 20 
6. Оформлення сценарного плану дидактичної гри 10-20 

Разом  до 30 

 
Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за ви-

вчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може 

перевищувати 100 балів. 
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Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освіт-
нього процесу 

 
1. Загальне програмне забезпечення: 

пакет програмних продуктів Microsoft Office, до якого входить програ-
мне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, еле-
ктронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. 

Основними й найбільш використовуваними складовими пакету 
Microsoft Office є: 
1. Microsoft Word. 
2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft Power Point. 

 
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 
освітнього процесу:  
– презентації Microsoft PowerPoint з тем курсу; 
– бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. 

«Законодавство України». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/in-
dex; 

– пакети тестів до тем навчальної дисципліни для студентів денної та за-
очної форм навчання, розміщені в системі Оpen test.  
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Розділ 7. Рекомендовані джерела інформації 
Нормативні документи (нормативно-правові акти): 
1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України від 
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