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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» 

 

1. Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. 

2. Правовідносини, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. 

3. Понятійний апарат у сфері туризму за законодавством України. 

4. Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та проблеми 

правореалізації. 

5. Конституція України як правова основа розвитку туризму.  

6. Законодавство України про туризм загальної дії. 

7. Спеціальне законодавство України про туризм. 

8. Міжнародно-правові акти у сфері туризму. 

9. Поняття суб’єктів туристичних правовідносин. 

10. Види суб’єктів туристичних правовідносин. 

11. Правовий статус суб’єктів туристичних правовідносин. 

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

13. Склад та повноваження Державного агентства України з туризму та 

курортів. 

14. Поняття суб’єктів туристичної діяльності. 

15. Класифікація суб’єктів туристичної діяльності. 

16. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. 

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

можуть здійснювати надання туристичних послуг. 

18. Правовий статус провідника (гіда). 

19. Особливості правового статусу громадських туристичних організацій. 

20. Правові засади створення та функціонування громадських туристичних 

організацій. 

21. Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин. 

22. Суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки туристів. 

23. Сутність організаційно-правового регулювання туристичної діяльності. 

24. Ліцензування туристичної (туроператорської) діяльності. 

25. Законодавство України, що встановлює вимоги до провадження 

туроператорської та турагентської діяльності. 

26. Органи ліцензування туроператорської та турагентської діяльності.  

27. Правові вимоги до документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії 

для туроператорської та турагентської діяльності. 

28. Стандартизація у сфері туризму. 

29. Сертифікація у сфері туризму. 

30. Категоризація об’єктів туристичної інфраструктури. 

31. Загальні умови укладення договорів у сфері туризму. 

32. Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування. 

33. Права та обов’язки сторін договору на туристичне обслуговування. 

34. Відповідальність за невиконання договірних зобов’язань щодо 

туристичного обслуговування. 



35. Правові підстави укладення агентського договору, його особливості.  

36. Межі відповідальності сторін за посередницьким договором. 

37. Договір комерційної концесії у сфері туризму. 

38. Договір франчайзингу в сфері туризму. 

39. Особливості укладання дорогому оренди житла туристом. 

40. Договірні відносини між туристичними операторами та готелями. 

41. Класифікація договорів у сфері туризму за законодавством України. 

42. Загальні положення забезпечення безпеки туризму.  

43. Види ризиків у сфері туризму. 

44.  Правові заходи запобігання ризикам у сфері туризму. 

45. Фінансові гарантії відповідальності туроператора та турагента як 

запобіжний захід фінансової безпеки. 

46. Туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання. 

47. Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір.  

48. Захист інтересів українських туристів за межами України. 

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

Україну. 

50. Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України. 

51. Правове регулювання оформлення документів для зарубіжних поїздок. 

52. Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на відпочинок 

і оздоровлення. 

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

виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.  

54. Правові вимоги до оформлення візових документів. 

55. Правові наслідки порушення законодавства України іноземцями та 

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

приймають чи надають їм послуги. 

56. Поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України. 

57. Правові засади укладення договору страхування в туризмі. 

58. Основні умови договору страхування в туризмі. 

59. Основні види страхування у сфері туризму. 

60. Особливості правового регулювання страхування в туризмі. 

61. Обов’язкове медичне страхування туристів. 

62.  Страхування туристів від нещасного випадку. 

63. Страхування цивільної відповідальності туриста. 

64.  Страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності. 

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

66. Страхування анулювання договору про туристичне обслуговування з 

поважних причин. 

67. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників за 

кордоном  («Зелена картка»). 

68. Асистанс, його особливості. 

69. Основні види туризму за законодавством України. 

70. Морські й річкові круїзи: поняття та види.  

71. Організація та обслуговування морських і річкових подорожей. 



72. Правові основи здійснення морських круїзів.  

73. Договірні зобов’язання на морському транспорті. 

74. Договір морського перевезення пасажира. 

75. Поняття договору морського круїзу. 

76. Договір морського агентування. 

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

78. Договір лізингу судна. 

79. Договір морського страхування. 

80. Порядок здійснення річкових круїзів. 

81. Відповідальність організаторів круїзу. 

82. Особливості правового регулювання сільського зеленого туризму в 

Україні. 

83. Правовий статус особистих селянських господарств як суб’єктів 

туристичної діяльності. 

84. Європейський досвід правового регламентування розвитку сільського 

туризму. 

85. Правове регулювання паломництва. 

86. Правове регулювання велосипедного туризму. 

87. Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності в Україні. 

88. Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового регулювання 

в туризмі. 

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

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

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

туристичної діяльності. 

92. Органи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

туризму. 

93. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження 

туроператорської та турагентської діяльності.  

94. Контроль за здійснення туристичного супроводу. 

95. Податкові перевірки суб’єктів туристичної діяльності. 

96. Перевірки фондів соціального страхування. 

97. Перевірки інспекції з праці. 

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

захисту прав споживачів. 

99. Види порушень законодавства України в галузі туризму. 

100. Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері туризму. 

101. Адміністративні правопорушення у сфері туристичної діяльності та 

відповідальність за їх вчинення. 

102. Цивільно-правова відповідальність у сфері туризму. 

103. Забезпечення виконання зобов’язань. 

104. Порядок урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та 

споживачем туристичних послуг. 

105. Правові наслідки порушення зобов’язання.  



106. Відповідальність за порушення зобов’язання у сфері туризму. 

107. Дисциплінарна відповідальність у сфері туризму. 

108. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів туристичних 

правовідносин. 

109. Кримінальна відповідальність у сфері туризму. 

110. Правові основи євроінтеграційних процесів України у сфері туризму. 

111. Адаптація законодавства України у сфері туризму до норм 

Європейського Союзу. 

112. Міжнародні стандарти туристсько-екскурсійних послуг та 

обслуговування. 

113. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами 

Європейського Союзу. 

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

державами-членами. 

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

туризму. 

116. Інститути громадянського суспільства та євроінтеграційні процеси 

України: правові основи. 

117. Правовий статус Всесвітньої туристської організації. 

118. Міжнародні договори України в галузі туризму.  

119. Участь України в міжнародних туристичних організаціях. 

120. Актуальні проблеми правового регулювання туристичної діяльності в 

Україні. 
 

 


