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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу,
суттєвим чинником у формуванні вміння навчатися, активізації засвоєння
студентом знань та їх реалізації, основним засобом опанування навчального
матеріалу в позааудиторний час.
Мета самостійної роботи студентів — сприяння засвоєнню в
повному обсязі навчальної програми дисципліни «Правове забезпечення в
туризмі» та формування самостійності як важливої освітньої та професійної
якості, сутність якої полягає у систематизації, плануванні та контролі власної
діяльності.
Завдання самостійної роботи студентів – засвоєння певних знань,
умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення
прогалин у системі знань із предмету «Правове забезпечення в туризмі».
Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Правове забезпечення
в туризмі» визначається навчальною програмою дисципліни, методичними
матеріалами, завданнями викладача.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчальнометодичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни
“Правове забезпечення в туризмі”: підручником, навчальними та
методичними посібниками, методичними матеріалами для самостійної
роботи студентів, конспектом лекцій, періодичними виданнями тощо.
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни “Правове
забезпечення в туризмі” організовується з дотриманням низки вимог:
−
надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи;
−
забезпечення можливості творчого підходу у виконанні роботи, не
обмежуючи освітній процес виконанням стандартних завдань;
−
підтримка у процесі виконання самостійної роботи постійного
взаємозв'язку між викладачем та студентами.
Студенти, які розпочинають вивчати дисципліну “Правове забезпечення
в туризмі”, мають інформуватися викладачем щодо організації самостійної
роботи, її форм та видів, термінів виконання, форм контролю та звітності,
кількості балів за виконання завдань.
Перелік завдань для самостійної роботи, форми її організації та звітності,
термін виконання та кількість отриманих балів за виконані завдання,
визначаються викладачем кафедри при розробці робочої навчальної
програми дисципліни (розділу "Самостійна робота студентів").
Організація і контроль процесу та змісту самостійної роботи і її
результатів здійснюються викладачами кафедри.
Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів
самостійної роботи, фіксуються викладачами і доводяться до відома
студентів.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ»
Назва змістових модулів та тем
Змістовий модуль 1. Нормативно-правове регулювання туристичної
діяльності
1. Законодавчі засади регулювання туристичної діяльності
2. Суб’єкти туристичних правовідносин
3. Організаційно-правові засади туристичної діяльності
4. Договірні відносини в сфері туризму
5. Туристичні формальності та безпека туризму
6. Правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в Україну з метою
туризму
Змістовий модуль 2. Система законодавства оподаткування суб’єктів
туристичної діяльності в Україні
7. Правове забезпечення страхування в туристичній діяльності
8. Особливості правового регулювання окремих видів туризму
9. Правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної діяльності
10.

Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері

туристичної діяльності
11. Юридична відповідальність за порушення у сфері туристичної діяльності
12. Правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом у
сфері туризму
Разом годин: 108
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійного вивчення кожної теми
Змістовий модуль 1. Нормативно-правове регулювання туристичної
діяльності
ТЕМА 1: Законодавчі засади регулювання туристичної діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Державне регулювання туристської діяльності.
2.
Правовий статус державних органів з регулювання туризму в Україні.
3.
Класифікація нормативно-правових актів, які регламентують діяльність
у сфері туризму.
4.
Програми розвитку туризму в Україні.
Тематика рефератів:
1.
Туристична діяльність держави.
2.
Система органів, що здійснюють регулювання в галузі туризму.
3.
Загальна характеристика основних нормативно-правових актів, що
регламентують туристичну діяльність.
4.
Міністерство культури і туризму України.
5.
Державна служба курортів і туризму.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 2. Суб’єкти туристичних правовідносин
Питання для самоконтролю
1.
Суб’єкти туристичної діяльності: сутність, види, права та обов’язки.
2.
Туристи як суб’єкти туристичних правовідносин (суб’єктивні права,
свободи і юридичні обов’язки тощо).
Тематика рефератів
1.
Суб’єкти правовідносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності.
2.
Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 3. Організаційно-правові засади туристичної діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб – підприємців.
2.
Сертифікація у сфері туристичної діяльності.
3.
Ліцензування туристичної діяльності.
4.
Стандартизація у сфері туристичної діяльності.
5.
Основні поняття, що застосовуються в законодавстві про ліцензування.
6.
Дайте характеристику системи чинних стандартів у галузі туризму.

1.

Тематика рефератів:
Стандарти в галузі туризму.
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2.
3.
4.
5.

Правові засади ліцензування туристської діяльності.
Особливості ліцензування туроператорської і турагентської діяльності.
Порядок сертифікації турагентської та туроператорської діяльності.
Економіко-правові аспекти туристичної діяльності в Україні.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]

Тема 4. Договірні відносини в сфері туризму
Питання для самоконтролю
1.
Загальні умови укладення договорів у сфері туризму.
2.
Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування
3.
Договори туроператора з постачальниками послуг.
1.
2.
3.
4.
5.

Тематика рефератів:
Договір на екскурсійне обслуговування.
Договір на готельне обслуговування.
Договір між туроператором і турагентом.
Договір про туристичне обслуговування.
Правила використання ваучера на надання туристичних послуг.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]

Тема 5. Туристичні формальності та безпека туризму
Питання для самоконтролю
1.
Поняття, зміст та особливості туристських формальностей.
2.
Безпека в галузі туризму.
3.
Візові формальності.
4.
Митні та валютні формальності
5.
Санітарні формальності.
6.
У чому полягає специфіка приписів щодо паспортних формальностей?
Тематика рефератів:
1.
Фінансове забезпечення відповідальності тур оператора та турагента.
2.
Урегулювання конфліктів між туристичною фірмою та споживачем
туристичних послуг.
3.
Правове регулювання спорів між суб'єктами туристської діяльності.
4.
Правове регулювання безпеки туризму.
5.
Порядок оформлення в’їзних і виїзних віз.
6.
Оформлення і порядок видачі закордонних паспортів.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 6. Правове регулювання порядку виїзду з України і в’їзду в
Україну з метою туризму
Питання для самоконтролю
1.
Порядок оформлення документів для виїзду громадян України за
кордон.
2.
Обмеження щодо виїзду за кордон громадян України.
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3.
Порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та
оздоровлення.
4.
Проведення туристських подорожей з учнівською і студентською
молоддю України.
5.
Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну.
Тематика рефератів:
1.
Поняття , види та повноваження правоохоронних органів в Україні.
2.
Захист інтересів українських туристів за межами України.
3.
Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок.
4.
Правові наслідки порушення законодавства України іноземцями та
особами без громадянства.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Змістовий модуль 2. Система законодавства оподаткування суб’єктів
туристичної діяльності в Україні
Тема 7. Правове забезпечення страхування в туристичній діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Законодавчі аспекти страхування в галузі туризму.
2.
Види страхування в сфері туризму.
3.
Права і обов’язки сторін за договором страхування.
Тематика рефератів:
1.
Страхування туристів при здійсненні туристичних поїздок.
2.
Фінансове забезпечення відповідальності тур оператора та турагента.
3.
Правові аспекти страхування туристів при здійсненні туристичних
поїздок.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 8. Особливості правового регулювання окремих видів туризму
Питання для самоконтролю
1.
Загальні положення закону.
2.
Законодавство України про туризм.
3.
Туристичні ресурси України.
4.
Організаційні форми та види туризму.
5.
Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної
діяльності.
Тематика рефератів:
1.
Органи, що здійснюють регулювання в туризмі.
2.
Повноваження органів регулювання туристичної діяльності.
3.
Програми розвитку туризму в Україні.
4.
Особливості правового регулювання сільського туризму в Україні.
5.
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації
іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності.
6.
Роль правового регулювання у сфері туристської діяльності.
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Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 9. Правове регулювання оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної
діяльності в Україні.
2.
Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового
регулювання в туризмі.
Тематика рефератів:
1.
Місцеві податки і збори, особливості їх правового регулювання в
туризмі.
2.
Податкові пільги, особливості їх законодавчого регулювання в туризмі.
3.
Порядок оподаткування в Україні. Відмінність оподаткування
туристських підприємств.
4.
Зарубіжний досвід оподаткування туристського бізнесу на прикладі
країни.
5.
Порядок грошових переказів за кордон і способи одержання валюти за
кордоном під час міжнародних турів.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 10. Правові засади здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері туристичної діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Відповідальність за порушення законодавства України про туризм.
2.
Органи уповноважені на здійснення контролю за діяльністю в галузі
туризму.
3.
Відповідальність за порушення законодавства в галузі туризму.
4.
Відповідальність органів державної влади у галузі туризму.
5.
Цивільно-правова та інші види відповідальності суб’єктів туристичної
діяльності.
6.
Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у галузі
туристичної діяльності.
Тематика рефератів:
1.
Контроль за додержанням Ліцензійних умов
туроператорської та турагентської діяльності.
2.
Контроль за здійснення туристичного супроводу.
3.
Податкові перевірки суб’єктів туристичної діяльності.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]

провадження

Тема 11. Юридична відповідальність за порушення у сфері туристичної
діяльності
Питання для самоконтролю
1.
Поняття та види юридичної відповідальності.
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2.
Господарсько-правова відповідальність.
3.
Цивільно-правова відповідальність.
4.
Відповідальність туроператора (турагента) за невиконання умов
договору про туристичне обслуговування.
Тематика рефератів:
1.
Види порушень законодавства України в галузі туризму.
2.
Види відповідальності суб’єктів туристичної діяльності.
3.
Правові наслідки порушення зобов’язання.
4.
Нормативно-правове забезпечення відповідальності за порушення
законодавства в галузі туризму.
5.
Відповідальність туристів за порушення правил безпеки і умов
контракту.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]
Тема 12. Правові аспекти співробітництва України з Європейським
Союзом у сфері туризму
Питання для самоконтролю
1.
Гармонізація законодавства України про туризм з нормами
Європейського Союзу.
2.
Основні напрями співпраці України з державами-членами ЄЄ у галузі
туризму.
3.
Інститути громадянського суспільства та євроінтеграційні процеси
України.
4.
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄЄ та їх
державами - членами.
Тематика рефератів:
1.
Міжнародний арбітраж.
2.
Охарактеризуйте міжнародні конвенції, що регулюють переміщення
туристів по всьому світі.
3.
Систематизація і координація норм і принципів міжнародного права з
питань туристської діяльності.
4.
Правові форми співробітництва і партнерства з питань туризму між
країнами СНД і Європейського Союзу.
Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ]

9

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1.
Основні цілі та способи державного регулювання в галузі туризму.
2.
Основні пріоритетні напрями державної туристичної політики.
3.
Законодавче забезпечення туристичної діяльності в Україні.
4.
Програми розвитку туризму як засіб реалізації державної туристичної
політики в Україні.
5.
Система органів державного управління туристичною галуззю в
Україні.
6.
Порівняльна характеристика моделей управління туристичною галуззю
в Україні та за кордоном.
7.
Законодавче визначення суб’єктів туристичної діяльності.
8.
Організаційно-правове забезпечення туроператорської діяльності.
9.
Правові основи турагентської діяльності.
10. Фінансове забезпечення відповідальності туристичних операторів.
11. Фінансове забезпечення відповідальності туристичних агентів.
12. Механізм отримання банківської гарантії фінансового забезпечення
відповідальності туроператора (турагента).
13. Проблеми відшкодування збитків, заподіяних туристу внаслідок
неплатоспроможності туроператора.
14. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпеки
туристів.
15. Правові аспекти страхування туристів при здійсненні туристичних
поїздок.
16. Види страхування в сфері туризму.
17. Мета та об’єкти ліцензування в галузі туризму.
18. Порядок ліцензування туроператорської і турагентської діяльності.
19. Ліцензійні умови провадження туристичної діяльності.
20. Контроль дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов.
21. Правові підстави анулювання ліцензії.
22. Правові аспекти екскурсійної діяльності.
23. Кваліфікаційні вимоги для екскурсоводів.
24. Кваліфікаційні вимоги для гідів-перекладачів.
25. Порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу.
26. Кваліфікаційні вимоги до кадрового складу працівників туристичних
підприємств.
27. Поняття про стандартизацію, її мета і завдання.
28. Правові основи стандартизації в Україні.
29. Становлення і розвиток стандартизації у сфері туризму.
30. Сучасні стандарти в галузі туризму.
31. Особливості стандартизації у сфері сільського зеленого туризму.
32. Проблеми стандартизації туристичної індустрії в Україні.
33. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення туристів.
34. Правила користування готелями та надання готельних послуг.
35. Мета і завдання сертифікації туристичних послуг.
36. Види сертифікації туристичних послуг.
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37. Порядок обов’язкової сертифікації послуг розміщення.
38. Сертифікація послуг харчування.
39. Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері сільського
туризму.
40. Організаційні вимоги щодо надання послуг сільського туризму.
41. Проблеми і завдання організаційно-правового забезпечення діяльності
в сфері сільського зеленого туризму.
42. Правові аспекти організації дитячого туризму.
43. Порядок організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож.
44. Організаційно-правові форми туристичного підприємства.
45. Договірні відносини між суб’єктами туристичної діяльності.
46. Договори туроператора з постачальниками послуг.
47. Договір між туроператором і турагентом.
48. Договір про туристичне обслуговування.
49. Вимоги до форми та порядку укладення договору надання туристичних
послуг.
50. Порушення прав споживачів при укладенні типових договорів надання
туристичних послуг.
51. Правові підстави розірвання договору на туристичне обслуговування.
52. Правила використання ваучера на надання туристичних послуг.
53. Статистична звітність у галузі туризму.
54. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері туристичної
діяльності.
55. Відповідальність туроператора (турагента) за невиконання умов
договору на туристичне обслуговування.
56. Види юридичної відповідальності суб’єктів туристичної діяльності.
57. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності.
58. Права та обов’язки туристів при підготовці та під час подорожі.
59. Мета та основні завдання Державної програми розвитку туризму.
60. Проблеми реалізації державних і регіональних програм розвитку
туристичної галузі.
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