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ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

 

МОДУЛЬ I. 

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема  1. Законодавчі засади регулювання туристичної діяльності 

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Понятійний апарат у сфері туризму за законодавством України. 

2. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми 

правореалізації. 

3. Міжнародно-правові акти у сфері туризму. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

туризм, туристична діяльність, правове регулювання, система правового 

регулювання, етапи правового регулювання, Концепція системи правового 

регулювання туризму в Україні, правореалізація, законодавство, правова 

норма, закон, підзаконний акт, міжнародно-правові акти 

 

Тема  2. Суб’єкти туристичних правовідносин  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин (суб’єктивні права, 

свободи і юридичні обов’язки тощо). 

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

права та обов’язки. 

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

4. Громадські туристичні організації: правові засади створення та 

функціонування. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

турист, туристичний оператор (туроператор), туристичний агент (туагент), 

гід-перекладач, екскурсовод, спортивний інструктор, провідник, фахівець 

туристичного супроводу 

 

Тема  3. Організаційно-правові засади туристичної діяльності  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Законодавство України, що встановлює вимоги до провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. Ліцензійні умови. 

2. Органи ліцензування туроператорської та турагентської діяльності. 

Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для 

туроператорської та турагентської діяльності. 

3. Стандартизація у сфері туризму. 



 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

організаційно-правове регулювання, ліцензування, ліцензійні умови, органі 

ліцензування, стандартизація, сертифікація, категоризація  

 

Тема 4. Договірні відносини в сфері туризму  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування, права 

та обов’язки сторін. 

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

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

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

договір, договір на туристичне обслуговування, агентський договір, договір 

комерційної концесії, оферта, акцепт, сторони договору 

 

Тема 5. Туристичні формальності та безпека туризму  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання. 

2. Види ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання. 

3. Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір.  

4. Захист інтересів українських туристів за межами України. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

туристичні формальності, паспорт, проїзний документ дитини, 

дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, віза, 

митній формальності, санітарні формальності, безпека туризму  

 

Тема 6. Правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в Україну з 

метою туризму  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок. 

2. Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок 

і оздоровлення. 

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

виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Оформлення 

візових документів.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми: 

віза, візова анкета, візова етикетка, документ, що дає право на перетинання 

державного кордону в межах місцевого прикордонного руху, іноземець, 

особа без громадянства, паспортний документ, посвідчення закордонного 



українця, приймаюча сторона, імміграційна картка, реєстрація в пункті 

пропуску через державний кордон 

 

МОДУЛЬ II. 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ 

ТА ВИДІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Тема 7. Правове забезпечення страхування в туристичній діяльності  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Асистанс, його особливості. 

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

випадку. 

3. Страхування цивільної відповідальності туриста та страхування 

відповідальності суб’єкта туристичної діяльності. 

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

5. Страхування анулювання договору про туристичне обслуговування з 

поважних причин. 

  

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

страхування, договір страхування, особисте страхування, майнове 

страхування, страхування відповідальності, страхова премія, страховий 

платіж, страхова виплата, франшиза, суброгація, регрес, страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів, «зелена картка», асистанс 

 

Тема 8. Особливості правового регулювання окремих видів туризму  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Договір лізингу судна. 

2. Морські й річкові круїзи: поняття та види. Організація та обслуговування 

морських і річкових подорожей. 

3. Правові основи здійснення морських круїзів. Договірні зобов’язання на 

морському транспорті. 

4. Договір морського перевезення пасажира. 

5. Поняття договору морського круїзу. 

6. Договір морського агентування. 

  

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

міжнародний туризм, внутрішній туризм, в’їзний туризм, виїзний туризм, 

дитячий, молодіжний, сімейний, культурно-пізнавальний, лікувально-

оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний (зелений), сільський, 

підводний, гірський, пригодницький, мисливський, автомобільний, 

самодіяльний, меморіальний туризм 

 



Тема 9. Правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового регулювання 

в туризмі. 

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

3. Податкові пільги, особливості їх законодавчого регулювання в туризмі.  

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

податок, ПДВ, туристичний збір, прибуток, туристичний продукт, база 

оподаткування, податкова накладна, податкові пільги  

 

Тема 10. Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері туристичної діяльності  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Податкові перевірки суб’єктів туристичної діяльності. 

2. Перевірки фондів соціального страхування. 

3. Перевірки інспекції з праці. 

4. Перевірки суб’єктів туристичної діяльності державними органами у сфері 

захисту прав споживачів. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

контроль, перевірка, планова перевірка, позапланова перевірка, журнал 

реєстрації заходів контролю, ступінь ризику, ліцензійні умови, камеральна 

перевірка, фактична перевірка, санепідемстанція, держпожежнагляд  

 

Тема 11. Юридична відповідальність за порушення у сфері туристичної 

діяльності  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Дисциплінарна відповідальність у сфері туризму. 

2. Господарсько-правова відповідальність. 

3. Адміністративні правопорушення та відповідальність за їх вчинення. 

4. Кримінальна відповідальність у сфері туризму. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

юридична відповідальність, правопорушення, склад правопорушення, вина, 

цивільно-правова відповідальність, господарсько-правова відповідальність, 

адміністративно-правова відповідальність, кримінальна відповідальність, 

дисциплінарна відповідальність 

 

 



Тема  12. Правові аспекти співробітництва України з Європейським 

Союзом у сфері туризму  

 

1. Опрацювати програмні питання, винесені на самостійне опрацювання:  
1. Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та 

обслуговування. 

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

туризму. 

3. Інститути громадянського суспільства та євроінтеграційні процеси 

України: правові основи. 

4. Правовий статус Всесвітньої туристської організації. 

 

2. Укласти глосарій основних термінів та понять до теми:  

гармонізація, ЄС, директива ЄС, міжнародний договір, угода, Всесвітня 

туристська організація, міжнародні стандарти, інститути громадянського 

суспільства  


