
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА  

“Міжнародне туристичне право”  

 
(спеціальність 242 Туризм для студентів ІV курсу) 



Мета та основні теми  навчальної 

дисципліни 

Мета:  формування знань та вмінь про систему норм і принципів міжнародного туристичного права,  

а також навичок роботи з міжнародними нормативно-правовими актами, що становлять цю систему. 

 

Основні теми:  
- загальні положення про право на туризм і свободу туристичних подорожей;  

- державне регулювання міжнародної туристичної діяльності;  

- організація міжнародного туризму та надання туристичних послуг;  

- правовий статус учасників зовнішньоекономічних договорів у сфері туризму;  

- міжнародно-правові основи регулювання туристичних послуг;  

- міжнародне співробітництво в галузі туризму;  

- туристичні формальності та безпека міжнародного туризму.  



Перелік компетентностей, які формуються під час вивчення навчальної 

дисципліни відповідно до освітньо-професійної програми  

«Туристично-екскурсійне обслуговування» для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти  за спеціальністю  242 Туризм 

              Фахові компетентності : 

 Знання та розуміння предметної області та 

розуміння  специфіки професійної 

діяльності. 

 Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

 Розуміння сучасних тенденцій і регіональних 

пріоритетів розвитку туризму та окремих його 

видів.  

 Здатність до співпраці з діловими 

партнерами та клієнтами, уміння 

забезпечувати з ними ефективні комунікації.  

 Здатність аналізувати діяльність суб’єктів 

індустрії туризму на всіх рівнях управління. 



Розглянемо питання: 

 Поняття і зміст права на туризм. Поняття і 

зміст свободи туристичних подорожей.  

 Особливості ринку міжнародного туризму.  

 Інструменти регулювання міжнародної 

туристичної діяльності. Механізми підтримки 

розвитку міжнародного туризму.  

 Технології регулювання та ведення 

міжнародного бізнесу у сфері  туризму та 

гостинності, взаємодія з міжнародними та 

національними організаціями. 



 

 Рішення міжнародних 

недержавних організацій у сфері 

туризму.  

  

 Міжнародні документи з питань 

туризму Всесвітньої туристичної 

організації (ЮНВТО), країн-членів 

Європейського Союзу (ЄС) та 

Світової організації торгівлі (СОТ). 



Перелік програмних результатів навчання, яких досягають під час 

вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної 

програми «Туристично-екскурсійне обслуговування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм 

 Знати й розуміти особливості організації туристичного простору. 

 Розуміти принцип, процеси та технології організації роботи суб’єкта 
туристичного підприємництва й окремих його підсистем 
(адміністративно-управлінської, соціально-психологічної, економічної, 
техніко-технологічної). 

 Знати, розуміти й вміти використовувати на практиці базові поняття з 
теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної 
діяльності. 

 Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг 
на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і 
сервісних технологій та дотримання стандартів якості на норм безпеки. 

 Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей. 



 

 

 

 ДЯКУЮ    ЗА    УВАГУ  ! 

 

 


