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Опис навчальної дисципліни
Набуття здобувачами професійних компетенцій, необхідних для організації туристичної
діяльності у відповідності до норм чинного законодавства; набуття теоретичних знань,
практичних умінь та навичок необхідних для вирішення конкретних завдань щодо
забезпечення реалізації прав усіх суб’єктів правовідносин у сфері туристичної діяльності
3 кредити ЄКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота
54 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; обговорення матеріалу теми; виконання
практичних завдань; вибіркове тестування на заняттях; поточна модульна робота;
доповіді з рефератами та їх обговорення.
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність базових знань про правове регулювання суспільних відносин
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні  здатність реалізувати свої права і обов’язки як
положення туристичного законодавства, національних і члена
суспільства,
усвідомлювати
цінності
міжнародних стандартів з обслуговування туристів (ПР01);
громадянського
(вільного
демократичного)
 знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові суспільства та необхідність його сталого розвитку,
поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та верховенства права, прав і свобод людини і
туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а громадянина в Україні (K01);
також світоглядних та суміжних наук (ПР02);
 здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу
 ідентифікувати туристичну документацію та вміти (К04);
правильно нею користуватися (ПР08);
 здатність шукати, обробляти та аналізувати
 організовувати
процес
обслуговування
споживачів інформацію з різних джерел (К06);
туристичних послуг на основі використання сучасних  здатність працювати в команді та автономно (К14);

Програмні результати навчання
інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та
дотримання стандартів якості / норм безпеки (ПР09);
 встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших
галузей (ПР13);
 діяти
у відповідності
з
принципами
соціальної
відповідальності та громадянської свідомості (ПР16);
 адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних
професійних 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
результати своєї професійної діяльності (ПР21).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 знання та розуміння предметної області та
розуміння специфіки професійної діяльності (К15);
 здатність застосовувати знання у практичних
ситуаціях (К16);
 здатність забезпечувати безпеку туристів у
звичайних
та
складних
форс-мажорних
обставинах (К23);
 здатність діяти у правовому полі, керуватися
нормами законодавства (К29)

Тематичний план навчальної дисципліни
Назва теми
Тема 1.
Законодавство
України про туризм

Тема 2. Міжнародноправові засади
регулювання
туристичної
діяльності

Тема 3. Учасники
туристичних
правовідносин

Тема 4.
Організаційноправові засади
туристичної
діяльності

Види робіт
Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Загальні засади правового регулювання туристичної діяльності
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Понятійний апарат у сфері туризму за законодавством
навчальних та практичних завдань; України.
завдання
самостійної
роботи; 2. Концепція системи правового регулювання туризму в
вибіркове тестування
Україні та проблеми правореалізації.
Практичне завдання
Складіть перелік основних нормативно-правових актів, що
регулюють правовідносини у сфері туризму з покажчиком
предметних аспектів регулювання.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Міжнародні стандарти туристично-екскурсійних послуг
навчальних та практичних завдань; та обслуговування.
завдання
самостійної
роботи; 2. Основні напрями співпраці України з державами-членами
вибіркове тестування
ЄС у галузі туризму.
3. Правовий статус Всесвітньої туристичної організації.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Уповноважені державні органи з питань туризму: склад,
навчальних та практичних завдань; повноваження, історія розвитку.
завдання
самостійної
роботи; 2. Громадські туристичні організації: правові засади
вибіркове тестування
створення та функціонування.
3. Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та
обов’язки.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Скласти
структурно-логічну
схему
учасників
правовідносин у сфері туристичної діяльності із
відображенням їх взаємозв’язків
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Законодавство України, що встановлює вимоги до
навчальних та практичних завдань; провадження туроператорської та турагентської діяльності.
завдання
самостійної
роботи; Ліцензійні умови.
вибіркове тестування
2. Ліцензування туроператорської діяльності.
3. Стандартизація і сертифікація у сфері туризму.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого

Назва теми

Види робіт

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Підготувати пакет документів для державної реєстрації
започаткування підприємницької діяльності.
Тема 5. Туристичні
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
формальності та
матеріалу
теми;
виконання 1. Туристичні формальності: сутність та правові засади
безпека туризму
навчальних та практичних завдань; дотримання.
завдання
самостійної
роботи; 2. Види ризиків у сфері туризму: правові заходи
вибіркове тестування
запобігання. Захист інтересів українських туристів за
межами України.
3. Право на свободу туристичних подорожей та
Шенгенський простір.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
Тема 6. Правове
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
регулювання порядку матеріалу
теми;
виконання 1. Правове регулювання оформлення документів для
виїзду з України і
навчальних та практичних завдань; зарубіжних поїздок.
в’їзду в Україну з
завдання
самостійної
роботи 2. Особливості правового регулювання виїзду дітей за
метою туризму
Поточна
модульна
робота кордон на відпочинок і оздоровлення.
(тестування)
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.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
Модуль 2. Правове регулювання окремих аспектів та видів туристичної діяльності
Тема 7. Договірні
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
відносини в сфері
матеріалу
теми;
виконання 1. Правові засади укладення договору на туристичне
туризму
навчальних та практичних завдань; обслуговування, права та обов’язки сторін.
завдання
самостійної
роботи; 2. Договір комерційної концесії та договір франчайзингу у
вибіркове тестування
сфері туризму.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Проаналізувати приклад договору, що використовується у
галузі туризму, на предмет відповідності законодавству
України (з власної практики або знайти у мережі Internet).
Тема 8. Правове
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
забезпечення
матеріалу
теми;
виконання 1. Асистанс, його особливості.
страхування в
навчальних та практичних завдань; 2. Страхування цивільної відповідальності туриста та
туристичній
завдання
самостійної
роботи; страхування
відповідальності
суб’єкта
туристичної
діяльності
вибіркове тестування
діяльності.
3. Майнове страхування – страхування багажу туриста під
час подорожі.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
* Проаналізувати приклад договору страхування, що
використовується у сфері туризму, на предмет відповідності
законодавству України та інтересам страхувальника (з
власної практики або знайти у мережі Internet).
Тема 9. Правове
Відвідування занять; обговорення Питання для самостійного опрацювання
регулювання
матеріалу
теми;
виконання 1. Правове регулювання сільського зеленого туризму.
окремих видів
навчальних та практичних завдань; 2. Морські й річкові круїзи: поняття та види. Організація та
туризму
завдання
самостійної
роботи; обслуговування морських і річкових подорожей.
вибіркове тестування
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Підготувати доповідь про правове регулювання одного із

Назва теми

Види робіт

Тема 10. Правове
регулювання
оподаткування
суб’єктів туристичної
діяльності

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 11. Правові
засади здійснення
держав-ного нагляду
(контролю) у сфері
туристичної
діяльності

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи;
вибіркове тестування

Тема 12. Юридична
відповідальність за
по-рушення
законодавства
України про туризм

Відвідування занять; обговорення
матеріалу
теми;
виконання
навчальних та практичних завдань;
завдання
самостійної
роботи
Поточна
модульна
робота
(тестування)

Завдання самостійної роботи у розрізі тем
видів/напрямів туристичної діяльності
Питання для самостійного 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.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Підготувати рекомендації щодо оптимізації оподаткування
туристичного агента – ФОПа.
Питання для самостійного опрацювання
1. Суб’єкти нагляду/контролю за діяльністю суб’єктів
туристичної діяльності: класифікація та повноваження.
2. Перевірки інспекції з праці.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
*Підготувати рекомендації для туристичного агента –
ФОПа на випадок інспекційної перевірки одним із
державних органів нагляду/контролю.
Питання для самостійного опрацювання
1. Дисциплінарна відповідальність у сфері туризму.
2. Адміністративні правопорушення та відповідальність за
їх вчинення.
3. Кримінальна відповідальність у сфері туризму.
Практичне завдання
Вирішення практичного завдання (кейс), запропонованого
за НМП чи у системі дистанційного навчання.
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Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Бази нормативних документів (Ліга:Закон, НАУ; online-системи, у т.ч. «Законодавство України». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.




Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись за індивідуальним графіком, з використанням
он-лайн платформи (Moodle) для організації самостійної роботи здобувача за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (2 балів); обговорення матеріалу теми (12 балів);
виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування
30
(загалом – 6 балів); поточна модульна робота (тестування) (10 балів)
Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (2 балів); обговорення матеріалу теми (12 балів);
виконання навчальних та практичних завдань, завдання самостійної роботи, вибіркове тестування
30
(загалом – 6 балів); поточна модульна робота (тестування) (10 балів)
Екзамен (тест – 15 балів; відповідь на питання екзаменаційного білета – 25 балів)
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

