


 
 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Очна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Обов’язкова дисципліна  
 

Рік підготовки: 
4-й  

Семестр 
1-й  

Лекції 
26 год.  

Практичні, семінарські 
20 год. . 

Лабораторні 
.- . 

Самостійна робота 
74 год.  

Загальна кількість: 
кредитів  – 4.0 
 
годин – 120 
 
змістових модулів – 1 

 
 

Галузь знань 
24  

"Сфера обслуговування" 
(шифр і назва) 

 
 

Спеціальність  
242 «Туризм»  
(код і назва) 

 
 

Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський 

 

Форма підсумкового 
контролю: залік 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу − формування у студентів теоретичних знань щодо системи правового 

регулювання туристичної діяльності в Україні, навичок роботи з нормативно-правовими 
актами, що сприятиме підготовці висококваліфікованого фахівця у сфері туризму, який 
буде спроможний використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. 

Завдання курсу – засвоєння студентами основних правових вимог щодо правового 
регулювання туристичної діяльності, ознайомлення з основними поняттями та 
категоріями правового регулювання туристичної діяльності, нормативними вимогами до 
суб’єктів туристичної діяльності, принципами здійснення туристичної діяльності, 
особливостями процесу ліцензування та страхування туристичної діяльності в Україні, 
ознайомлення з договірними засадами туристичного обслуговування та партнерської 
співпраці у галузі туристичної діяльності, гарантіями майнової та особистої безпеки 
туристів, правового режиму міжнародної туристської діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 
компетентностей: 

а) інтегральна компетентність: 
- Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні 

проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в процесі роботи, що 
передбачає застосування теорій і методів системи наук, які формують туризмознавство і 
характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

б) загальні компетентності:  
- Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена компетентності суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні; 

- Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми; 
- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 
в) спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 
- Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами законодавства 
Програмні результати навчання (ПРН): 
- Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування 
туристів; 

- Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного 
бізнесу та окремих його підсистем (адміністративноуправлінська, соціально-психологічна, 

економічна, техніко-технологічна). 
- Володіти державною та іноземною (ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому 

для здійснення професійної діяльності. 
Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен  
знати: 

- законодавчі засади регулювання туристичної діяльності; 
- суб’єкти туристичних правовідносин; 
- організаційно-правові засади туристичної діяльності; 
- договірні відносини у сфері туризму; 
- туристичні формальності та безпека туризму; 
- правове регулювання порядку виїзду з України і в'їзду в Україну з метою туризму; 
- правове забезпечення страхування в туристичній діяльності; 
- особливості правового регулювання окремих видів туризму; 
- правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної діяльності; 
- правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туристичної 



діяльності; 
- юридична відповідальність за порушення у сфері туристичної діяльності; 
- правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом у сфері 
туризму. 
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 обслуговування; 
– 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 випадку; 
– організовувати та будувати правову роботу підприємства у сфері туризму; 
– розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні договори у сфері 
туризму. 
– знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення конкретної 
юридичної ситуації нормативно-правовий акт; 
– тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття правознавства; 
– аналізувати поведінку суб’єкта права на предмет наявності в ній елементів складу 
правопорушення; 
– аналізувати положення чинного законодавства України, осмислюючи його 
прогалини та знаходити шляхи вирішення законодавчих упущень на практиці. 

 
3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Державна політика та державне регулювання в галузі 
туризму. Безпека в туризмі. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності 

Тема 1. Джерела правового регулювання туристичної діяльності 
Основні підходи до визначення джерел права. Види джерел права. Нормативно-

правові акти. Конституційні засади правового регулювання туристичної діяльності. 
Структура законодавства, основні закони та підзаконні нормативно-правові акти. Галузеве 
законодавство та його роль в регулюванні туристичної діяльності. Функції правового 
регулювання туристичної діяльності.  

Тема 2. Державне регулювання розвитку туризму в Україні. Закон України 
«Про туризм» 

Державне регулювання туристської діяльності. Правовий статус державних органів з 
регулювання туризму в Україні. Класифікація нормативно-правових актів, що 
регламентують діяльність у сфері туризму. Програми розвитку туризму в Україні. Закон 
України «Про туризм» як спеціальний нормативно-правовий акт. Еволюція правового 
регулювання туристичної діяльності в Україні. Структура та сфера дії Закону України 
«Про туризм». Відповідальність за порушення законодавства про туризм. 

Тема 3. Підзаконні нормативно-правові акти про туризм. Туристичні 
формальності та безпека в туризмі  

Значення підзаконних нормативно-правових актів у сфері правового регулювання 
туристичної діяльності в Україні. Види підзаконних нормативно-правових актів у сфері 
правового регулювання туристичної діяльності в Україні. Правила перетинання 
державного кордону громадянами України. Поняття, зміст та особливості туристичних 
формальностей. Паспортні та візові формальності. Митні та валютні формальності. 
Безпека туристичних подорожей. Страхування в туризмі. 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. Договір страхування. Страхові ризики. 
Франшиза. Страхова сума і страхове відшкодування. Обов’язкові види страхування 
туристів (медичне та від нещасного випадку). Санітарно- епідеміологічні формальності.  

Тема 4. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Всесвітня 
туристична організація (ЮНВТО) 

Сучасна поняттєвий апарат міжнародного туризму. Міжнародно-правове 
регулювання туристської діяльності. Поняття та ознаки міжнародно-правових актів. Види 
міжнародно-правових актів. Форми міжнародного співробітництва у сфері туризму. 
Міжнародні туристичні організації. Основні міжнародно-правові джерела правового 
регулювання туристичної діяльності. Міжнародно-правові стандарти здійснення 
туристичної діяльності. Шенгенські угоди. Історія, структура, керівні органи, комітети та 
напрями діяльності ЮНВТО. Співробітництво України з ЮНВТО. 

Тема 5. Порядок оформлення та виїзду українських громадян за кордон. 
Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за кордон. Обмеження 
щодо виїзду за кордон громадян України. Порядок організації виїзду дітей за кордон на 
відпочинок та оздоровлення. Проведення туристських подорожей з учнівською і 
студентською молоддю України. 

Змістовний модуль 2. Організація туристичної діяльності. Стандартизація, 
сертифікація та юридична відповідальність в галузі туризму. Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства 

Тема 6. Правові аспекти заснування та функціонування туристичних 
підприємств в Україні.  

Підприємницька діяльність у сфері туризму. Види підприємницької діяльності в 
туризмі. Поняття туристичної діяльності. Організаційні форми та види туризму. 
Внутрішній та міжнародний туризм. Суб’єкти туристичної діяльності. Державна 
реєстрація туристичного підприємства.  

Тема 7. Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі туризму 
Завдання правового регулювання ліцензування туристичної діяльності. Ліцензійні 

умови провадження туроператорської діяльності. Організаційні вимоги при здійсненні 
туристичної діяльності. Фінансове забезпечення відповідальності туроператора. 
Сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності. Правове регулювання 
кадрового забезпечення діяльності туристичного підприємства. Професійна підготовка 
фахівців у галузі туризму. 

Тема 8. Цивільно-правове регулювання туристичної діяльності 
Договірні відносини. Правовий статус туристичних агентів та туристичних 

операторів. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. Права та обов’язки 
туристів та екскурсантів. Встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури. 
Договір на туристичне обслуговування. Договір на екскурсійне обслуговування. Договір 
на готельне обслуговування. Положення про туристичний ваучер. 

Тема 9. Юридична відповідальність у сфері туризму 
Поняття і види юридичної відповідальності. Види відповідальності суб’єктів 

туристичної діяльності. Нормативно-правове забезпечення відповідальності за порушення 
законодавства в галузі туризму. Ознаки юридичної відповідальності. Господарсько-
правова відповідальність. Цивільно-правова відповідальність. Відповідальність 
туроператора (турагента) за невиконання умов договору про туристичне обслуговування. 

Тема 10. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності туристичного 
підприємства 

Поняття, види, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Система нормативно-
правових актів про зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічний контракт 
(договір). Зовнішньоекономічна діяльність туристичного підприємства. Документи, що 
регулюють договірні відносини на міжнародному рівні. Франчайзингові угоди в 



міжнародній туристичній діяльності. Специфіка укладання договорів з іноземними 
туристичними підприємствами. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

у тому числі Усього у тому числі 

Назви тем 

Усього 
л п/с лаб. с.р.  л п/с лаб. с.р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Змістовий модуль 1. Державна політика та державне регулювання в галузі 
туризму. Безпека в туризмі. Правовий режим міжнародної туристичної діяльності
Тема 1 Джерела правового 
регулювання туристичної 
діяльності 9 2 2  5      
Тема 2. Державне 
регулювання розвитку 
туризму в Україні. Закон 
України «Про туризм» 9 2 2  5      
Тема 3. Підзаконні 
нормативно-правові акти 
про туризм. Туристичні 
формальності та безпека в 
туризмі  16 2 4  10      
Тема 4. Правовий режим 
міжнародної туристичної 
діяльності. Всесвітня 
туристична організація 
(ЮНВТО)  14 2 2  10      
Тема 5. Порядок 
оформлення та виїзду 
українських громадян за 
кордон. 16 2 4  10      
Разом за змістовим 
модулем 1 64 10 14  40      

Змістовий модуль 2. Організація туристичної діяльності. Стандартизація, 
сертифікація та юридична відповідальність в галузі туризму. Правове 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності туристичного підприємства 
Тема 6. Правові аспекти 
заснування та функціо 
нування туристичних 
підприємств в Україні.  12 2 2  8      
Тема 7. Правове регулюван 
ня підприємницької 
діяльності в галузі туризму  12 2 2  8      
Тема 8. Цивільно-правове 
регулювання туристичної 
діяльності  12 2 4  6      
Тема 9. Юридична відпо 
відальність у сфері туризму 10 2 2  6      
Тема 10. Правове 
регулювання 
зовнішньоекономічної 10 2 2  6      



діяльності туристичного 
підприємства 
Разом за змістовим 
модулем 2 56 10 12  34      

Усього годин 120 20 26  74      
* – за наявності 

 
5. Теми практично-семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Державно-правове регулювання туристичної діяльності.  2 
2 Законодавчі акти в сфері туризму  2 
3 Цивільно-правові зобов’язання і договори 4 
4 Правовий режим міжнародної туристської діяльності 2 
5 Регламентація міжнародної туристської діяльності в 

законодавстві України 
2 

6 Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон 4 
7 Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі 

туризму 
4 

8 Юридична відповідальність за порушення у сфері 
підприємницької діяльності 

2 

9 Правові аспекти захисту прав суб’єктів туристської діяльності 2 
10 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 2 
 Всього 26 

 
7. Теми лабораторних занять 

Не передбачено 
 

8. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми/ види завдань Кількість 
годин 

1 Державна туристична політика. Нормативно-правове 
забезпечення туристичної діяльності. Система органів державного 
управління туристичною галуззю в Україні. 6 

2 Мета та основні завдання Державної програми розвитку туризму. 
Проблеми реалізації державних і регіональних програм розвитку 
туристичної галузі. 6 

3 Закон України «Про туризм» як спеціальний нормативно-
правовий акт. Еволюція правового регулювання туристичної 
діяльності в Україні. Структура та сфера дії Закону України «Про 
туризм». Відповідальність за порушення законодавства про 
туризм. 4 

4 Поняття, зміст та особливості туристичних формальностей. 
Паспортні та візові формальності. Митні та валютні 
формальності. Санітарно- епідеміологічні формальності. 6 

5 Безпека в галузі туризму. Безпека туристичних подорожей. 
Страхування в туризмі. Правила проведення туристських 
подорожей з учнівською та студентською молоддю України. 
Вимоги безпеки під час надання туристичних послуг з 
підвищеним ризиком. 6 



6 Страхування у сфері туристичної діяльності. Договір страхування. 
Страхові ризики. Франшиза. Страхова сума і страхове 
відшкодування. Обов’язкові види страхування туристів (медичне 
та від нещасного випадку). 6 

7 Договір про туристичне обслуговування. Договори туроператора з 
постачальниками послуг. Договір між туроператором і турагентом. 
Правила використання ваучера на надання туристичних послуг. 6 

8 Кваліфікаційні вимоги щодо туристичних послуг. Кваліфікаційні 
вимоги на екскурсійні послуги. Кваліфікаційні вимоги для гідів-
перекладачів. Порядок видачі дозволів на право здійснення 
туристичного супроводу. 6 

9 Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за 
кордон. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України. 
Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 
оздоровлення. Проведення туристських подорожей з учнівською і 
студентською молоддю України. 6 

10 Правове регулювання підприємницької діяльності в галузі 
туризму. Державне регулювання підприємництва. Поняття, види й 
ознаки підприємницької діяльності. Суб’єкти підприємницької 
діяльності. Державна реєстрація юридичних і фізичних осіб – 
підприємців. 6 

11 Ліцензування туристичної діяльності. Сертифікація і 
стандартизація у сфері туристичної діяльності. Ліцензійні умови 
здійснення туроператорської та турагентської діяльності. 
Контроль за додержанням ліцензійних умов. 6 

12 Юридична відповідальність у сфері туризму. Поняття і види 
юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. 
Господарсько-правова відповідальність. Цивільно-правова 
відповідальність. Відповідальність туроператора (турагента) за 
невиконання умов договору про туристичне обслуговування. 6 

13 Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та 
обслуговування. Міжнародне співробітництво в галузі туризму. 
Загальна характеристика Закону України «Про міжнародні 
договори України». 4 

 Разом  74 
До самостійної роботи відноситься: 
[1] – підготовка до лекцій, практичних, семінарських, лабораторних занять; 
[2] – підготовка презентацій за зазначеною темою. 
  

9. Методи навчання 
Лекції із застосуванням методів пояснювально-ілюстративного (мультимедійні 

презентації) викладання, обговорення проблемних ситуацій та диспуту; семінарські 
заняття з наочними демонстраціями; виконання індивідуальних завдань. 

 
10. Форми контролю і методи оцінювання  

(у т.ч. критерії оцінювання результатів навчання) 
Поточне контрольне опитування, оцінювання семінарських доповідей та виконання 

індивідуальних завдань; підсумковий контроль – залік. В обов’язковому порядку 
здійснюється облік відвідування студентами усіх видів занять. 

 
 
 



Критерії оцінювання навчальних досягнень 
 

Теоретична підготовка Практична підготовка Оцінка за 
національною 

шкалою Здобувач освіти 

Відмінно вільно володіє програмним 
матеріалом. Розуміє та може 
змістовно викласти особливості 
нормативно-правового регулювання 
туристичної діяльності. 
Характеризує законодавчі акти в 
сфері туризму. Аналізує вплив 
законодавчого забезпечення на 
ефективність туристичної 
діяльності, робить відповідні 
висновки й узагальнення. 
Висловлює та аргументує своє 
ставлення до альтернативних 
поглядів на більшість питань. 
Характеризує й аналізує державні 
стандарти в галузі туризму, зміст і 
порядок ліцензування, сертифікації 
туристичних послуг. Висвітлює 
власний підхід щодо вдосконалення 
нормативно-правового регулювання 
туристичної діяльності.  

глибоко та всебічно розкриває 
сутність практичних завдань, 
використовуючи при цьому 
нормативну, обов’язкову та 
додаткову літературу; може 
аргументовано обрати 
раціональний спосіб виконання 
завдання й оцінити результати 
власної практичної діяльності; 
виконує творчі завдання та 
ініціює нові шляхи їх 
виконання; вільно 
використовує набуті теоретичні 
знання при аналізі практичного 
матеріалу; проявляє творчий 
підхід до виконання 
індивідуальних та колективних 
завдань при самостійній роботі. 
Виконав та успішно здав всі 
практичні роботи. 

Добре самостійно висвітлює визначення 
основних понять і термінів, 
характеризує законодавчі акти в 
сфері туризму. Висвітлює зміст і 
порядок ліцензування, 
стандартизації та сертифікації 
туристичних послуг. Дає розгорнуту 
відповідь, пояснюючи логіку 
суджень, наводить приклади. Разом 
з тим, студент допускає окремі 
помилки та неточності, що не 
впливає на загальний характер 
відповіді. Студент не розкриває 
власне бачення шляхів 
вдосконалення нормативно-
правового регулювання туристичної 
діяльності.  

правильно вирішив більшість 
практичних завдань; має стійкі 
навички їх виконання. 
Практичні роботи здані. 

Задовільно 
 

знання студента завчені з 
підручника чи навчального 
посібника, висвітлює їх за 
допомогою конспекта чи викладача. 
Дає нечіткі визначення основних 
понять і термінів. Відповідає на 
поставлене запитання не повністю, 
при розкритті спеціальних питань 
не може конкретизувати відповідь 

може використовувати знання в 
стандартних ситуаціях, має 
елементарні, нестійкі навички 
виконання завдання. Виконав 
більшу частину практичних 
робіт. 



наведенням прикладів, допускає 
значні помилки.  

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання  

студент не володіє матеріалом, 
може назвати лише суб’єктів 
туристичної діяльності, потребує 
подальшої роботи над засвоєнням 
основних положень предмету. 
 

недостатньо розкриває сутність 
практичних завдань, 
допускаючи при цьому суттєві 
неточності, відсутні 
сформовані уміння та навички. 
Не виконав жодної практичної 
роботи.  

Незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

не володіє навчальним матеріалом 
не орієнтується в предметі, не 
виконав жодної практичної роботи, 
потребує подальшої роботи над 
засвоєнням основних положень 
предмету 

не виконав жодної практичної 
роботи, може виконати лише 
елементи завдання, потребує 
постійної допомоги викладача 

 
11. Питання для підсумкового контролю 

3. Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання.  
4. Понятійний апарат у сфері туризму за законодавством України. 
5. Органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері туризму (загальної 

та спеціальної компетенції).  
6.  Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та обов’язки.  
7.  Громадські туристичні організації: правові засади створення та функціонування.  
8.   Програми розвитку туризму як засіб реалізації державної туристичної політики в 

Україні. 
9.   
10.  Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. 
11.  Права та обов’язки туристів при підготовці та під час подорожі. 
12.  Проблеми реалізації державних і регіональних програм розвитку туристичної 

галузі. 
13.  Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС та їх державами - 

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

14.  Правові аспекти екскурсійної діяльності. Кваліфікаційні вимоги для 
екскурсоводів. Порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного 
супроводу. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туристичних 
підприємств. 

15. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпеки туристів. 
16. Правові аспекти страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок. 
17. Види страхування в сфері туризму. 
18. Мета та об’єкти ліцензування в галузі туризму. 
19. Порядок ліцензування туроператорської і турагентської діяльності. 
20. Ліцензійні умови провадження туристичної діяльності. 
21. Контроль дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов. 
22. Правові підстави анулювання ліцензії. 
23. Поняття про стандартизацію, її мета і завдання. 
24. Правові основи стандартизації в Україні. 
25. Становлення і розвиток стандартизації у сфері туризму. 
26. Сучасні стандарти в галузі туризму. 
27. Особливості стандартизації у сфері сільського зеленого туризму. 
28. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.    
29. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення туристів. 



30. Правила користування готелями та надання готельних послуг. 
31. Мета і завдання сертифікації туристичних послуг. 
32. Види сертифікації туристичних послуг. 
33. Порядок обов’язкової сертифікації послуг розміщення. 
34. Сертифікація послуг харчування. 
35. Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері сільського туризму. 
36. Організаційні вимоги щодо надання послуг сільського туризму. 
37. Проблеми і завдання організаційно-правового забезпечення діяльності в сфері 

сільського зеленого туризму. 
38. Правові аспекти організації дитячого туризму. 
39. Порядок організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож. 
40. Організаційно-правові форми туристичного підприємства. 
41. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності. 
42. Договори туроператора з постачальниками послуг. 
43. Договір між туроператором і турагентом. 
44. Договір про туристичне обслуговування. 
45. Вимоги до форми та порядку укладення договору надання туристичних послуг. 
46. Порушення прав споживачів при укладенні типових договорів надання 

туристичних послуг.  
47. Правові підстави розірвання договору на туристичне обслуговування. 
48. Правила використання ваучера на надання туристичних послуг. 
49. Статистична звітність у галузі туризму. 
50. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної діяльності. 

 
 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль 
Змістовий модуль №1 

Підсумкови
й контроль 

(іспит) 

Сума 
балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

20 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   
85-89 В 
75-84 С 

добре  

70-74 D 
60-69 Е  

задовільно  

 
 

зараховано 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 



14. Методичне забезпечення 
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій; 

мультимедійні презентації; плани семінарських занять; навчально-методичні матеріали та 
питання для поточного і підсумкового контролю; питання і завдання для самостійної 
роботи. 

15. Рекомендована література 
Основна 

1. Брусільцева Г. М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної діяльності 
[Електронний ресурс] : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 214 с. 
2. Гнатюк М.Р. Закон України “Про туризм”: Постатейний коментар. К.: Видавничий 
Дім “Ін Юре”, 2006. 200 с. 
3. Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.-метод. Посібник. 
Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. 168 с. 
4. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст] : навч. 
посіб.  К. : Центр учбової літератури, 2015. 272 с. 
5. Кубах А.І., Коляда Т.А., Харитонов О.В. Правове регулювання туристської 
діяльності: Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2010. 282с. 
6. Нормативно-правові акти України з питань туризму: Зб. Законодавчих та 
нормативних актів / Упоряд. Н.І. Камлик К.: Атіка, 2004. 464 с. 
7. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні / за ред. В. К. Федорченка. 
К.: Юрінком–Інтер, 2002. 640 с. 
8. Туристична діяльність. Нормативна база. К., 2005. 448 с. 
9. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту 
туризму: Монографія / Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін.Чернівці: Рута, 2006. 
260 с. 

Додаткова 
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 
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