
 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код:  
2. Назва: Правове регулювання туристичної діяльності 

3. Тип: вибірковий  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якимчук М.Ю., 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти:  

називати та відтворювати основні положення туристичного законодавства, 

національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів; 

відстоювати свої погляди в розв’язанні професійних завдань; 

розробляти та реалізовувати проекти в сфері туризму, працювати в проектних групах, 

мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти соціально-відповідально. 

10. Форми організації занять: лекції, практичні заняття з використанням традиційних 

та інноваційних методів навчання. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Правознавство», 

«Історія та культура України», «Історія туризму», «Господарське та трудове право». 
12. Зміст курсу: Загальні поняття правових основ у сфері туризму. Джерела правового 

регулювання туристичної діяльності. Закон України «Про туризм» як спеціальний 

нормативно-правовий акт. Суб’єкти туристичних відносин. Організаційно-правові засади 

здійснення туристичної діяльності. Всесвітня туристична організація (ЮНТВО), її роль у 

міжнародному туризмі. Правові аспекти договірних відносин у туристичній діяльності. 

Туристична формальність та безпека туризму. Правове регулювання порядку з метою виїзду 

та в’їзду в Україну з туристичною метою. Правові засади здійснення державного контролю у 

туристичній діяльності. Цивільно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної діяльності : навчальний 

посібник. Харків, 2019. 214 с. 

2. Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.-метод. Посібник. 

Львів, 2014. 168 с.  

3. Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 

Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній діяльності: навч.посіб. К., 2015. 272 

с.14.  

14.Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, дискусії, 

індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 4 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувача кафедри 

спеціальних юридичних дисциплін 

д.ю.н., проф.        В.І. Кафарський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:  
2. Title: Legal regulation of tourist activity 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 
6. Semester when the discipline is studied: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Yakymchuk M., 

Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Lecturer 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must know and be able to: 

● name and reproduce the main provisions of tourism legislation, national and international 

standards for tourist services; 

● defend their views in solving professional problems; 

● develop and implement projects in the field of tourism, work in project groups, motivate 

people and move towards a common goal, act socially responsibly 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes using traditional and innovative 

teaching methods. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Jurisprudence", "History and 

Culture of Ukraine", "History of Tourism", "Commercial and Labor Law" 

12.Course contents: General concepts of legal bases in the field of tourism. Sources of legal 

regulation of tourism. Law of Ukraine "On Tourism" as a special legal act. Subjects of tourist 

relations. Organizational and legal bases of tourist activity. World Tourism Organization (UNTWO), 

its role in international tourism. Legal aspects of contractual relations in tourism. Tourist formality 

and safety of tourism. Legal regulation of the order for the purpose of departure and entry into 

Ukraine for tourist purposes. Legal bases of state control in tourist activity. Civil law regulation of 

tourist activity in Ukraine. 

13. Recommended educational editions: (зазначити до 5 джерел) 
1. Брусільцева Г.М., Зима О.Г. Правове регулювання туристичної діяльності : 

навчальний посібник. Харків, 2019. 214 с. 

2. Ващишин М. Правове регулювання туристичної діяльності: навч.-метод. Посібник. 

Львів, 2014. 168 с.  

3. Закон України «Про туризм». URL: https://cutt.ly/6jOZFUj 

Козловський Є.В. Правове регулювання в туристичній діяльності: навч.посіб. К., 

2015. 272 с.14.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 26 hours, practical classes – 26 hours, independent work – 98 hours. Total - 150 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, discussions, 

individual research tasks, using multimedia tools 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test oral at the end of the 4 semester.  

Current control (60 points): testing, questioning  

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Head of the Department of  

Special Law Disciplines,  

Doctor of Juridical Sciences, Professor      V. I. Kafarskiy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


