
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  
“ПРАВОВЕ  РЕГУЛЮВАННЯ  ТУРИСТИЧНОЇ  

ДІЯЛЬНОСТІ”  

 
(спеціальність 242 Туризм 

 для студентів ІV курсу) 



Мета та основні теми 

 навчальної дисципліни 
Мета:  формування знань та вмінь про систему правового регулювання туристичної 

діяльності в Україні, а також навичок роботи з нормативно-правовими актами, що 

становлять цю систему. 

 
Основні теми:  

- законодавчі засади регулювання туристичної діяльності;  

- суб’єкти туристичних правовідносин;  

- організаційно-правові засади туристичної діяльності;  

- договірні відносини в 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;  

- 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.  



Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми «Туризм» для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю  242 Туризм  

 

 Фахові компетентності 

спеціальності: 

 Здатність забезпечувати безпеку 
туристів у звичайних та складних 

форс-мажорних обставинах. 

 Здатність визначати індивідуальні 

туристичні потреби, 

використовувати сучасні технології 

обслуговування туристів та вести 

претензійну роботу. 

 Здатність діяти у правовому полі, 
керуватися нормами 

законодавства. 



Претензійна робота в туризмі 

1. Розглянемо основні етапи претензійної 

роботи в туризмі. 

2. З`ясуємо, що таке матеріальні збитки 

та їх види (зокрема, реальна шкода та 

упущена вигода). Порядок 

відшкодування матеріальних збитків та 

правові прецеденти. 

3. Що таке моральна (немайнова) шкода 

в туризмі. Презумція заподіяння 

моральної шкоди та у яких випадках 

вона діє. 

 



4. Як розраховується сума  

відшкодування матеріальних 

збитків, заподіяних туристам з 

вини туроператора.  

Що таке Франкфуртська таблиця та 

її роль у визначенні розміру 

відшкодування туристам завданих 

збитків за ненадання або неякісне 

надання туристичних послуг. 

 

5. Розглянемо та проаналізуємо 

конкретні судові позови туристів 

до туроператорів (турагентів), а 

також прийняті судові рішення по 

суті заявлених вимог. 



Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час 

вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми «Туризм» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 242 Туризм 

 Називати та відтворювати основні положення туристичного 

законодавства, національних і міжнародних стандартів з 

обслуговування туристів. 

 Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею 

користуватися. 

 Проявляти професійну толерантність до виявлення 

альтернативних принципів. 

 Демонструвати виконання професійних завдань у стандартних 

та невизначених ситуаціях. 



 

 

 

 ДЯКУЮ    ЗА    УВАГУ  ! 

 

 


