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Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 4 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

к.ю.н. Файєр Олена Анатоліївна (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 2 поверх, каб. 264; тел. (057) 

705-10-59; електронна адреса кафедри: inter_law.karazin.ua.  

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає наявність знань та 

попереднє засвоєння кредитів з історії туризму, організації 

туризму в Україні та правознавства.  

 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни 
формування теоретичних знань про систему правового 

регулювання туристичної діяльності в Україні; формування 

уявлення про організаційно-правові засади  проведення 

туристичної діяльності; ознайомлення з нормативно-

правовим забезпеченням процесу організації та здійснення 

туристичної діяльності, а також навичок роботи з нормативно-

правовими актами, що становлять цю систему, що сприятиме 

підготовці висококваліфікованого фахівця з туризму, який буде 

спроможний використовувати набуті знання у майбутній 

професійній діяльності. 

Очікувані результати навчання.  

у результаті вивчення навчальної дисципліни студенти 

(слухачі) набудуть компетентних вмінь з виявлення проблем 

та знаходження їх ефективних вирішень на основі знань системи 

правового      регулювання туристичної діяльності; пошуку 

рішень у розв'язанні юридичних питань, що виникають в 

практичній роботі при оформленні договору на туристичне 

обслуговування; щодо ознайомлення з правами та обов'язками 

туристів при здійсненні ними туристичної подорожі та 

ознайомлення туристів з вимогами чинного законодавства 

України щодо дотримання туристичних формальностей при 

перетині кордону; з оформлення договору страхування та 

подальшого інформування туриста про умови страхування, його 

права та обов'язки у разі настання страхового випадку; щодо 

організації та будування правової роботи підприємства у сфері 

туризму; з розроблення  та реалізації у практичній діяльності 

основних договорів у сфері туризму. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 9 (дев’ять) тем, які вивчаються протягом 36 

годин аудиторних занять (18 год. – лекції, 18 год. – 

семінарські та практичні заняття).    

 Тема № 1. Поняття, ознаки та функції туристичної 

діяльності (Лекцій – 2 год. Сем. - 2 год.).  

 Тема № 2. Нормативно-правове регулювання 



туристичної діяльності в Україні (Лекцій – 2 год. Сем. - 2 

год.).  

 Тема № 3. Правовий статус, порядок утворення та 

діяльності суб’єктів туристичної діяльності (Лекцій – 2 

год. Сем. - 2 год.).  

 Тема № 4. Міжнародно-правове регулювання 

туристичної діяльності (Лекцій – 2 год. Сем. - 2 год.).  

 Тема № 5. Туристичні формальності: поняття і 

види (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год. ) 

 Тема № 6. Порядок виїзду з України та в’їзду в 

Україну громадян України (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 7. Договірні зобов’язання у сфері 

туристичної діяльності (Лекцій – 2 год. Сем. – 2 год.) 

       Тема № 8. Страхування у сфері туризму (Лекцій – 2 

год. Сем. – 2 год.) 

 Тема № 9. Юридична відповідальність за порушення 

у сфері туристичної діяльності (Лекцій – 2 год. Сем. - 2 

год.).  

 Методи контролю результатів навчання: 

поточний контроль у формі опитування, тестування, 

підсумкового контролю у формі заліку.   

 

Мова викладання: українська 

 


