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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Туризм - це складна міжгалузева система, в якій тісно переплітаються 

інтереси різних сфер, секторів національної економіки та видів економічної 
діяльності (готельного й ресторанного бізнесу, санаторно-курортного 
комплексу, транспорту, зв’язку, екології, охорони здоров’я, культури тощо). 
Узгодженість інтересів суб’єктів відносин, що виникають у сфері туризму, їх 
відповідне соціальне спрямування та приведення у належну системність є 
можливим лише за наявності якісного правового регулювання туристичної 
діяльності. 

Метою навчальної дисципліни «Правове забезпечення в туризмі» є 
формування теоретичних знань про систему правового регулювання 
туристичної діяльності в Україні, а також навичок роботи з нормативно-
правовими актами, що становлять цю систему. Це сприятиме підготовці 
висококваліфікованого фахівця з туризму, який буде спроможний 
використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни - вироблення у студентів здатності до 
самостійного оволодіння законодавством України, що регулює відносини у 
сфері туризму, правильного його застосування, а також теоретична та 
практична підготовка студентів з наступних питань: 
 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.  
Навчання будується на поєднанні лекційних, семінарських і 

практичних занять. 
Знання набуваються також в процесі самостійного опанування змісту 

дисципліни. Лекційні заняття передбачають теоретичне осмислення і 
узагальнення складних розділів дисципліни, поєднуючи теоретичні аспекти з 
аналізом проблем застосування законодавства в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання у сфері туризму. 

Семінарські заняття можуть проходити у форматі ділових і ролевих 
ігор, диспутів і дискусій, презентацій виконаних індивідуальних 
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(колективних/групових) завдань, що підготовлені самостійно за заздалегідь 
визначеними завданнями з даної дисципліни у поза аудиторний час. 

Результатом вивчення дисципліни «Правове забезпечення в туризмі» є 
вміння майбутніх фахівців з туризму: 

- 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; 

- вміння на основі здобутих знань організовувати та будувати правову 
роботу підприємства у сфері туризму; 

- розробляти та реалізовувати у практичній діяльності основні договори 
у сфері туризму.  

Навчальна дисципліна «Правове забезпечення в туризмі» викладається 
після опанування дисциплін «Основи туризмознавства», «Правознавство», 
«Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійних послуг», 
«Туроперейтинг». 

Набуті знання із зазначеної дисципліни сприятимуть більш якісному й 
предметному освоєнню інших професійно-орієнтованих дисциплін, при 
проведенні наукових досліджень, а в кінцевому результаті - формуванню 
фахівців з туризму, конкурентоспроможних на ринку праці. 
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ТТЕЕММААТТИИЧЧННИИЙЙ  ППЛЛААНН  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: 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ» 

Змістовий модуль 1. Нормативно-правове регулювання 
туристичної діяльності 

Тема 1. Законодавчі засади регулювання туристичної діяльності 
Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання. Понятійний 

апарат у сфері туризму за законодавством України. 
Концепція системи правового регулювання туризму в Україні та 

проблеми право-реалізації. Конституція України як правова основа розвитку 
туризму. Законодавство України про туризм загальної дії. Спеціальне 
законодавство України про туризм. Міжнародно-правові акти у сфері 
туризму. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 2. Суб’єкти туристичних правовідносин 
Суб’єкти туристичних правовідносин: поняття, склад та правовий 

статус (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки; правові принципи і 
юридичні гарантії; законні інтереси; правосуб’єктність; юридична 
відповідальність). 

Органи державної влади, що здійснюють регулювання в сфері туризму 
(загальної та спеціальної компетенції). Суб’єкти туристичної діяльності: 
сутність, види, права та обов’язки. Громадські туристичні організації: правові 
засади створення та функціонування. Туристи як суб’єкти туристичних 
правовідносин (суб’єктивні права, свободи і юридичні обов’язки тощо). 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 3. Організаційно-правові засади туристичної діяльності 
Сутність організаційно-правового регулювання туристичної діяльності. 
Ліцензування туристичної діяльності. Законодавство України, що 

встановлює вимоги до провадження туроператорської та турагентської 
діяльності. Органи ліцензування туроператорської та турагентської 
діяльності. Перелік документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії 
для туроператорської та турагентської діяльності. Ліцензійні умови 
провадження туроператорської та турагентської діяльності: організаційні 
вимоги; загальні вимоги до службового приміщення (офісу); кваліфікаційні 
вимоги; вимоги до кадрового складу працівників туроператора і турагента; 
вимоги до фінансового забезпечення відповідальності туроператорів і 
турагентів; загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні 
туристичної діяльності; вимоги щодо забезпечення страхового захисту 
туристів; вимоги до інформаційно-рекламної діяльності туроператорів і 
турагентів та інші.Сертифікація і стандартизація у сфері туризму. Державна 
система стандартизації безпосередньо у сфері туристичної діяльності. 
Обов’язкова і добровільна сертифікація. Правила проведення обов’язкової 
сертифікації готельних послуг та послуг харчування. 
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Категоризація об’єктів туристичної інфраструктури. Правове 
регулювання процедури встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, 
що надають послуги з тимчасового розміщення (проживання). Міжнародні 
системи класифікації готелів. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 4. Договірні відносини в сфері туризму 
Загальні умови укладення договорів у сфері туризму. 
Правові засади укладення договору на туристичне обслуговування, 

права та обов’язки сторін. Відповідальність за невиконання договірних 
зобов’язань. 

Правові підстави укладення агентського договору, його особливості. 
Межі відповідальності сторін за посередницьким договором. 

Договір комерційної концесії та договір франчайзингу в сфері туризму. 
Інші види договорів у сфері туризму за законодавством України. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 5. Туристичні формальності та безпека туризму 
Загальні положення забезпечення безпеки туризму. Міжгалузева 

програма забезпечення захисту та безпеки туристів на 2007-2012 роки. 
Види ризиків у сфері туризму: правові заходи запобігання. 
Фінансові гарантії відповідальності туроператора та турагента як 

запобіжний захід фінансової безпеки. 
Туристичні формальності: сутність та правові засади дотримання. 

Право на свободу туристичних подорожей та Шенгенський простір. Захист 
інтересів українських туристів за межами України. 

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

Україну, правове регулювання оформлення документів для зарубіжних 
поїздок. 

Особливості правового регулювання виїзду дітей за кордон на 
відпочинок і оздоровлення. 

Загальні правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх 
виїзду з України і транзитного проїзду через її територію. Правове 
регулювання порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну. 
Правові наслідки порушення законодавства України іноземцями та особами 
без громадянства, а також юридичними й фізичними особами, які їх 
приймають чи надають їм послуги. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
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Змістовий модуль 2. Система законодавства оподаткування 
суб’єктів туристичної діяльності в Україні 

Тема 7. Правове забезпечення страхування в туристичній 
діяльності 

Поняття страхового полісу в туризмі за законодавством України. 
Правові засади укладення договору страхування в туризмі, його основні 
елементи. 

Основні види страхування та особливості правового регулювання в 
туризмі: обов’язкове медичне страхування туристів та страхування від 
нещасного випадку; страхування цивільної відповідальності туриста; 
страхування відповідальності суб’єкта туристичної діяльності; майнове 
страхування - страхування багажу туриста під час подорожі; страхування 
анулювання договору про туристичне обслуговування з поважних причин; 
асістанс, його особливості; обов’язкове страхування автоцивільної 
відповідальності за кордоном - «Зелена картка»; інші. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 8. Особливості правового регулювання окремих видів 

туризму 
Основні види туризму за законодавством України. 
Морські й річкові круїзи: поняття та види. Організація та 

обслуговування морських і річкових подорожей. 
Правові основи здійснення морських круїзів. Договірні зобов’язання на 

морському транспорті. Договір морського перевезення пасажира. Поняття 
договору морського круїзу. Договір морського агентування. Договір чартеру 
(фрахтування) суден на певний час. Договір лізингу судна. Договір 
морського страхування. 

Порядок здійснення річкових круїзів. 
Відповідальність організаторів круїзу. 
Особливості правового регулювання сільського туризму в Україні. 

Європейський досвід правового регламентування розвитку сільського 
туризму. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 9. Правове регулювання оподаткування суб’єктів 

туристичної діяльності 
Система законодавства про оподаткування суб’єктів туристичної 

діяльності в Україні. 
Загальнодержавні податки і збори, особливості їх правового 

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

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

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
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Тема 10. Правові засади здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері туристичної діяльності 
Загальні правила здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

туристичної діяльності. 
Органи контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері 

туризму. Контроль за додержанням Ліцензійних умов провадження 
туроператорської та турагентської діяльності. Контроль за здійснення 
туристичного супроводу. Податкові перевірки суб’єктів туристичної 
діяльності. Перевірки фондів соціального страхування: у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням; від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; на 
випадок безробіття. Перевірки інспекції з праці. Перевірки суб’єктів 
туристичної діяльності державними органами у сфері захисту прав 
споживачів. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 11. Юридична відповідальність за порушення у сфері 

туристичної діяльності 
Види порушень законодавства України в галузі туризму: загальні 

положення. 
Види юридичної відповідальності за правопорушення у сфері туризму. 

Адміністративні правопорушення та відповідальність за їх вчинення. 
Цивільно-правова відповідальність: загальні положення. Забезпечення 
виконання зобов’язань. Правові наслідки порушення зобов’язання. 
Відповідальність за порушення зобов’язання. Дисциплінарна 
відповідальність у сфері туризму. Господарсько-правова відповідальність. 
Кримінальна відповідальність у сфері туризму. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
 
Тема 12. Правові аспекти співробітництва України з 

Європейським Союзом у сфері туризму 
Правові основи євроінтеграційних процесів України та адаптація 

законодавства до норм Європейського Союзу. 
Гармонізація законодавства України про туризм з нормами 

Європейського Союзу. 
Угода про партнерство і співробітництво між Україною і ЄЄ та їх 

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

Інститути громадянського суспільства та євроінтеграційні процеси 
України: правові основи. 

Література: [2, 5, 11, 13, 14, 30-32, 38, 39, 41 ] 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності.  
2. Права та обов’язки туристів при підготовці та під час подорожі. 
3. Порівняльна характеристика моделей управління туристичною галуззю в 

Україні та за кордоном.  
4. Порядок організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож. 
5. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення. 
6. Порядок надання послуг з тимчасового розміщення туристів. 
7. Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері сільського туризму. 
8. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпеки туристів. 
9. Теоретико-методологічні та інституційно-правові засади здійснення 

туристичної діяльності. 
10. Правовий статус міжнародних організацій в галузі туризму. 
11. Передумови та чинники формування законодавчих основ туристичної 

діяльності в Україні. 
12. Правові засади туристичного бізнесу в різних країнах (за вибором). 
13. Становлення туристичного законодавства в європейських країнах. 
14. Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

туристичних підприємств. 
15. Система нормативно-правових актів про зовнішньоекономічну діяльність 
16. Туристські формальності. Порядок виїзду українських громадян за 

кордон. 
17. Сутність, структура та інструменти державного регулювання туризму. 
18. Державна туристична політика європейських країн. 
19. Державна туристична політика США (Єгипту та ін. країн за вибором).   
20. Способи вдосконалення нормативно-правового регулювання механізму 

фінансового забезпечення юридичної відповідальності туроперапорів і 
турагентів. 

21. Податкове регулювання туристичної діяльності. 
22. Міжнародно-правове регулювання туристичної діяльності. 
23. Державне регулювання міжнародної туристичної діяльності. 
24. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з організації 

іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності  
25. Ліцензування туроператорської і тур агентської діяльності. 
26. Реєстрація туристичного підприємства. Ліцензування. 
27. Розробка пакета документів для створення туристичного підприємства 
28. Сертифікація у сфері туристичної діяльності.  
29. Організаційно-правові питання з трудових відносин у туристській 

діяльності. 
30. Правові аспекти страхування туристів при здійсненні туристичних 

поїздок. 
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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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