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Силабус курсу Законодавство у сфері гостинності та туризму 

______2020-2021_____ навчального року 

 

 

Назва курсу Законодавство у сфері гостинності та туризму 
 

Адреса викладання 

курсу 

м. Львів, в. Дорошенка 41 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Географічний факультет, кафедра туризму 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань  24 Сфера обслуговування, спеціальність  241 Готельно-

ресторанна справа 

 

Викладачі курсу Бордун Ореста Юріївна, к.г.н., доцент, доцент кафедри туризму 

Контактна інформація 

викладачів 

obordun@ukr.net, http://geography.lnu.edu.ua/employee/bordun-oresta, м. 

Львів, в. Дорошенка 41, 4 к. 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Facebook. Для погодження часу консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або дзвонити. 

Сторінка курсу      http://geography.lnu.edu.ua/ 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і 

вміння обслуговувати споживачів з дотриманням нормативно-правових 

актів. Тому у курсі представлено як огляд законів, нормативно-

правових актів, так і процесів та інструментів, які потрібні для вміння 

обслуговування в туристичній сфері.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Законодавство у сфері гостинності та туризму» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 241 Готельно-ресторанна 

справа для освітньої програми _бакалавра, яка викладається в ___8___ 

семестрі в обсязі ____4_____ кредитів (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Законодавство у сфері 

гостинності та туризму» є: 

 ознайомити студентів із сутністю та принципами нормативно-

правових актів;  

 сформувати необхідні навички і вміння застосовувати нормативно-

правові акти;  

 сформувати систему нормативно-правових актів підприємницької 

діяльності. 

Для чого необхідно вирішити такі завдання: 

 визначення сутності і видів нормативно-правових актів в сфері 

гостинності та туризмі;  

 вивчення нових тенденцій державного управління туристичною 

сферою;  

 виконання нормативно-правових вимог до туристичної діяльності. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна 

1. Закон про туризм — Закон України «Про туризм» у редакції від 

18.11.2003 р. N 1282-IV 

2. Ліцензійні умови — Ліцензійні умови провадження 

http://geography.lnu.edu.ua/
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туроператорської та турагентської діяльності, затверджені 

наказом Держпідприємництва, Мінкультури від 11.09.2007 р. N 

111/55. 

3. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Планування туристичної діяльності 

Підручник. – К.: Знання, 2010.– 310 с. 

4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: 

Збірник нормативно – правових актів. / Під заг. Ред. Проф.. 

В.К. Федорченка; К.: Юрінком інтер, 2002. – 640 с 

5. Нормативно правові акти України з питань туризму: Збірник 

законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

Допоміжна література: 

  

1. Правознавство: Підручник/ За заг. ред. В.В. Копєйчикова. – К.: 

Юрінком Інтер, 2004. – 752 с. 

2. Гнатюк М.Р. Закон України «Про туризм»: постатейний 

коментар.-К.:Видав. Дім «ІнЮре»,2006.-196с. 

3. Фурса С.Я. Поїздки за кордон: працевлаштування, туризм, візові 

документи.-К.,2006.-97с. 

4. Правовое обеспечение международного туризма: Учебно- 

практическое пособие. - К.: 2004. 

5. Туристична діяльність в України: нормативно-правове 

регулювання. - -К.:2006. 

6. Нормативно-правові акти України з питань туризму. - К.:2004. 

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. 

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. 

9. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 

16.04.1991 р. зі змінами та доповненнями. 

10. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. зі 

змінами та доповненнями. 

11. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. в редакції Закона 

України від 18.11.2003 р. 

12. Закон України «Про ліцензування деяких видів господарської 

діяльності» від 01.06.2000 р. зі змінами та доповненнями. 

13. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003р. 

14. Постанова КМУ «Про правила в’їзду іноземців в Україну ,їх 

виїзду з України та транзитного проїзду через її територію» від 

29.12.95р. 

№ 1047 зі змінами та доповненнями. 

15. Постанова КМУ « Про затвердження Порядку організації виїзду 

дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення від 21.12.2005 р. № 

1251. 

281 

16. Постанова КМУ «Про введення нового порядку оформлення 

візових документів для в’їзду в Україну від 20.02.1999 р. № 227 зі 

змінами та 

доповненнями. 

17. Ліцензійні умови здійснення туроператорської та турагентської 

діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань 

регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і 
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туризму 

України від 11.09.2007 р. № 111/ 55. 

18. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97, 

затверджений наказом Держстандрта України від 30.12.1997 р. № 822 зі 

змінами та доповненнями. 

19. Методика розрахунку обсягів туристичної діяльності, 

затверджена наказом Державної тристичної адміністрації та 

Держкомстата 

України від 12.11.2003 р. № 142\ 394. 

20. Правила проведення туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України, затверджені наказом Міністерства 

освіти 

України від 06.04.1996 р. № 96. 

21. Правила обов’язкової сертифікації послуг харчування, 

затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, 

метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37. 

22. Правила обов’язкової сертифікації послуг розміщення, 

затверджені наказом Державного комітету України з стандартизації, 

метрології та сертифікації від 27.01.1999 р. № 37. 

23. Гуляев    В.Г.    Туристические    перевозки    (документы,    правила, 

формуляры, технология). - М.: Финансы и статистика, 1998. -- С.151- 

265. 

24. Ильина Е.Н.  Туроперейтинг: организация    деятельности: 

Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 256 с. 

25. Нормативно правові акти України з питань туризму: Збірник 

законодавчих та нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ К.: 

Атака, 2004.-464 с. 

 

Тривалість курсу _______120____   год. 

 

Обсяг курсу  64  години аудиторних занять. З них __32_ годин лекцій, __32_ годин 

лабораторних робіт/практичних занять та ___56____ годин самостійної 

роботи 

Очікувані результати 

навчання 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: законодавчу базу туристичної діяльності, систему 

державного управління туризмом. 

вміти: виконувати нормативно-правові вимоги у сфері 

гостинності та туризмі. 

Ключові слова Закон, постанова, програма, відповідальність сторін, форс-мажорні 

обставини, ліцензійні умови. 

Формат курсу Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий 

контакт науково-педагогічного працівника і студента, що забезпечує 

надбання глибоких системних знань, стійких умінь. Студенти денної 

форми навчання зобов’язані відвідувати навчальні заняття згідно з 

розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання згідно з 

робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі 

самонавчання і очного навчання. Характеризується етапністю. На 

першому етапі відбувається отримання бази знань і методики для 

самостійного засвоєння навчальної інформації та формування умінь 
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(установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні 

завдання, а на третьому – проводиться безпосередня перевірка 

результатів навчання. 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано нижче у табличній формі схему курсу «Законодавство у сфері 

гостинності та туризму»
1
 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру, 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _економічної 

теорії, менеджменту, корпоративного управління в туризмі, кризового 

менеджменту в туризмі достатніх для сприйняття категоріального 

апарату законів у сфері гостинності та туризму_, розуміння 

нормативно-правової бази туристичної діяльності  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, спільні розробки, ворк-шопи, ко-воргінги, дискусія 

Лекційна форма навчання:  

проведення лекцій; пояснення та наведення прикладів з діяльності 

туристичних підприємств по питаннях лекцій; дискусія, бесіда, 

ілюстрація, демонстрація. 

Семінарське заняття:  

доповідь, відповідь, обговорення; презентація результатів дослідження. 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми 

такими як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office 

Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• семінарські заняття: максимальна кількість балів_80 _ 

• контрольні заміри (модулі): максимальна кількість балів__20__ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Питання для 

контролю 

1. Закон України «Про туризм». Організаційні форми та види 

туризму. 

2. Закон України «Про туризм». Учасники відносин, що 

виникають при здійсненні туристичної діяльності 

3. Закон України «Про туризм». Основні способи та цілі 

державного регулювання в галузі туризму. 

4. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі 

туризму. 

5. Закон України «Про туризм». Безпека в галузі туризму. 

6. Закон України «Про туризм». Фінансове забезпечення 

відповідальності туроператора та турагента. 

7. Закон України «Про туризм». Сертифікація і стандартизація 

у сфері туристичної діяльності.. 

8. Договір на туристичне обслуговування, згідно Закону 

України «Про туризм». 

9. Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності. Закон 

України «Про туризм». 

10. Права та обов’язки туристів  і екскурсантів з Закону України 

«Про туризм». 

11. Контроль за діяльністю в галузі туризму. Відповідальність за 

порушення законодавства в галузі туризму. 
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12. Основні положення Закону України «Про ліцензування 

певних видів господарської діяльності» Принципи державної 

політики у сфері ліцензування. 

13. Організація туристичної діяльності в Україні. Основні етапи 

створення туристичного підприємства. 

14. Особливості статутного фонду підприємств різних 

організаційно-правових форм. 

15. Чотири моделі державного регулювання в туристичній 

галузі. 

16. Питання державного кордону в аспекті організації 

туристичної діяльності. 

17. Режим державного кордону України. Перетинання 

державного кордону України. 

18. Юридична відповідальність за порушення законодавства в 

галузі туризму. 

19. Відповідальність в туристичній діяльності за злочини проти 

довкілля. 

20. Основні завдання ДАРТ. 

21. В яких напрямах працює ДАРТ, відповідно до покладених на 

неї завдань. 

22. Які права має ДАРТ. 

23. Управлінська структура Державної Агенції розвитку 

туризму. 

24. Стратегія розвитку туризму до 2026 р.. 

25. Основні правила перевезення пасажирів залізничним 

транспортом: оформлення проїзду, права громадян, перевезення 

дітей, термін дійсності проїзних документів. 

26. Міжнародне співробітництво в галузі туризму: ВТО, ВІТS 

(Міжнародне бюро з питань соціального туризму). 

27. Міжнародне співробітництво в галузі туризму: ЄТС 

(Європейська туристична комісія). 

28. Підприємництво в Україні згідно із Господарським кодексом 

України. Принципи підприємницької діяльності, організаційні 

форми підприємництва. 

29. Умови здійснення підприємницької діяльності. Державна 

реєстрація підприємництва. 

30. Підприємець і держава. Загальні гарантії прав підприємців. 

Державне регулювання підприємництва. 

31. Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну. 

В’їзд, виїзд і транзитний проїзд через територію Україну.  

32. Відповідальність іноземців та осіб без громадянства, 

юридичних і фізичних осіб які їх приймають чи надають їм послуги, 

за порушення законодавства України. 

33. Закон України «Про захист прав споживачів», права 

споживачів та їх захист. 

34. Відповідальність за порушення законодавства про захист 

прав споживачів. 

35. Правила оформлення візових документів для в’їзду в 

Україну. Типи і види віз та терміни їх дії. 

36. Правила оформлення і видачі паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон і проїзного документа дитини,  їх тимчасового 

затримання та вилучення. 
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37. Законодавство у сфері рятувальної справи. Завдання та 

функції аварійно-рятувальних служб. 

38. Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу. Загальні 

умови перевезень. Використання міжнародних норм. 

39. Закон України «Про рекламу». Принципи реклами. Загальні 

вимоги до реклами. 

40. Види реклами. Загальні вимоги до реклами. Розміщення 

реклами. 

41. Закон України «Про курорти» Законодавство про курорти та 

його завдання. 

42. Види курортів. Природні лікувальні ресурси. 

43. Санітарна охорона курортів. Поняття округу санітарної 

охорони. Зони округу санітарної охорони. 

44. Органи, що здійснюють управління у сфері діяльності 

курортів та їх повноваження. 

45. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної 

діяльності. Організаційні вимоги. 

46. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної 

діяльності. Загальні вимоги до приміщення. 

47. Ліцензійні умови провадження туроператорської та 

турагентської діяльності. Кваліфікаційні вимоги до кадрового 

складу працівників туроператора і турагента. 

48. Ліцензійні умови провадження готельно-ресторанної 

діяльності. Загальні вимоги до укладання договорів при здійсненні 

діяльності. 

49. Ліцензійні умови провадження туристичної діяльності. 

Вимоги до здійснення турагентської діяльності. Права і обов’язки 

туроператорів і турагентів.  

50. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов 

провадження туристичної діяльності. 

51. Організація перевірок, щодо дотримання ліцензіатом 

ліцензійних умов 

52. Права та обов’язки голови та членів комісії, при перевірці 

дотримання ліцензіатом ліцензійних умов. 

53. Перелік документів, що надаються ліцензіатом при перевірці 

організаційних вимог. 

54. Завдання Кодексу законів про працю України. Трудовий 

договір 

Опитування Опитування студентів проводиться в усній формі, у формі бесіди. 
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Тиж. / дата 

/ год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література  Ресурси в інтернеті Завдання, год Термін 

виконання 

Перший 
тижд 

Тема 1. Тема 1. Зміст та 

предмет спецкурсу “ 

Законодавство у сфері 

гостинності та туризму 

Лекція 1 Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

2.Стратегія збалансованого розвитку України 

до 2030 року. Проект–2017. URL : 

www.ua.undp.org/ content/ 

dam/Ukraine/docs/SDG 

reports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf 

-2 год на 

практично

му занятті 

по темі 1 

Перший 
тижд 

Тема 1. Зміст та предмет 

спецкурсу “ 

Законодавство у сфері 

гостинності та туризму 

Закон України «Про 

підприємництво» 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

. 

1 Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

2.Туризм в Україні у 2017: статистичний 

бюлетень / Державна туристична 

адміністрація України. Київ, 2018. 148 с. 

3.Колективні засоби розміщування в Україні 

у 2017 році: статистичний бюлетень. URL : 

http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/poslugi/ 

skl_11.zip 118 

4.Сталий розвиток територій: проблеми та 

шляхи вирішення. Матеріали VII міжн. Наук-

практ. Конф.. Дніпро: ДРІДУ НАДУ. 2017, 

272 с. 
 

Підготувати питання по 

темі 1. Зміст та 

предмет спецкурсу “ 

Законодавство у сфері 

гостинності та 

туризму Закон 

України «Про 

підприємництво» 

2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 1. 

Другий 
тижд 

Тема 2. Основні 

положення Закону 

України “Про туризм” 

 

Лекція 1. Закон про туризм — Закон України «Про 

туризм» у редакції від 18.11.2003 р. N 1282-IV 
2. Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
3. Нормативно правові акти України з 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 2 

http://www.ua.undp.org/
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питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

4. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 
Другий 
тижд 

Тема 2. 
. Правила в’їзду іноземців 

та осіб без громадянства в 

Україну 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

Підготувати питання по 

темі 2. Основні 

положення Закону 

України “Про туризм” 

Правила в’їзду 

іноземців та осіб без 

громадянства в 

Україну 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 2. 

Третій 
тижд. 
 

Тема 3 Державна політика 

та державне регулювання 

в галузі туризму 
 

Лекція Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 
 

 

-2 год на 

практично

му занятті 

по темі 3 

Третій 
тижд 

Тема 3. Закон України 

«Про захист прав 

споживачів» 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

 1.Закон України «Про захист прав 

споживачів» 
2.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
3. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 
 

Підготувати питання по 

темі. 3. Державна 

політика та державне 

регулювання в галузі 

туризму 

Закон України «Про 

захист прав 

споживачів» 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 3. 
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Четвертий 
тижд 

Тема 4. Безпека туризму. 

Безпека в галузі туризму 

 

Лекція 1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 4 

Четвертий 
тижд 

Тема 4. 

Закон України «Про 

страхування» 

Семінарське 

заняття 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 

темі. 4 Закон України 

«Про страхування» 

.Безпека туризму. 

Безпека в галузі 

туризму  
2 год  

на 

практично

му занятті 

по темі 4. 

П’ятий 
тижд 

Тема 5. Організація 

туристичної діяльності 
.  

Лекція 1 Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 
 

-2 год на 

практично

му занятті 

по темі 5 

П’ятий 
тижд 

Тема 5.  
Правила повітряних 

перевезень пасажирів і 

багажу. Загальні умови 

перевезень. Використання 

міжнародних норм  

 

Семінарське

заняття. 

Ворк-шоп, 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 

темі. 5. Організація 

туристичної 

діяльності 

Правила повітряних 

перевезень пасажирів 

і багажу. Загальні 

умови перевезень. 

Використання 

міжнародних норм 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 5. 

Шостий 
тижд 

Тема 6. Контроль за 

діяльністю в галузі 

туризму 

Лекція  Ліцензійні умови — Ліцензійні умови 

провадження туроператорської та 

турагентської діяльності, затверджені 

-2 год на 

практично

му занятті 

по темі 6 
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наказом Держпідприємництва, Мінкультури 

від 11.09.2007 р. N 111/55. 

Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 
 

Шостий 
тижд 

Тема 6. Правила 

оформлення візових 

документів для в’їзду в 

Україну  

 

Семінарське 

заняття. 

обговорення 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 

темі 6. Контроль за 

діяльністю в галузі 

туризму. 

Правила оформлення 

візових документів 

для в’їзду в Україну 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 6. 

Сьомий 
тижд 

Тема 7. Основні 

положення Закону 

України “Про 

ліцензування 

 

 

Лекція 1. Ліцензійні умови — Ліцензійні умови 

провадження туроператорської та 

турагентської діяльності, затверджені 

наказом Держпідприємництва, Мінкультури 

від 11.09.2007 р. N 111/55. 

2.Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 
  

-2 год на 

практично

му занятті 

по темі 7 

Сьомий 
тижд 

Тема 7. Оформлення та 

видача паспортів 

громадянина України і 

проїзних документів 

Практичне 

заняття. 

Ворк-шоп, 

доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1 .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 
 

Підготувати питання по 

темі 7. Основні 

положення Закону 

України “Про 

ліцензування 

Оформлення та 

видача паспортів 

громадянина України 

і проїзних документів 
2 год 
 

на 

практично

му занятті 

по темі 7. 
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Восьмий 
тижд 

Тема 8. Закон України 

“Про громадянство 

України” 

Лекція 1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с  

2 год 
 

на 

практично

му занятті 

по темі 8 

Восьмий 
тижд 

Тема 8. Заповнення 

бланка візової анкети для 

оформлення іноземцями 

та особам без 

громадянства віз для 

в’їзду до України. 
 

Практичне 

заняття. 

Ворк-шоп, 

бесіда, 

обговорення 

1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Ворк-шоп.. 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 8. 

Дев’ятий 
тижд 

Тема 9. Набуття 

громадянства України. 

Лекція 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 9 

Дев’ятий 
тижд 

Тема 9. Закон України 

«Про рекламу» 

Практичне 

заняття. 

Ворк-шоп, 

доповідь, 

бесіда, 

обговорення 

1 .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 
темі 9 

Закон України “Про 

громадянство 

України” 

Набуття громадянства 

України 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 9. 

Десятий 
тижд 

Тема 10. Закон України 

“Про правовий статус 

іноземців та осіб без 

громадянства 

Лекція 1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 10 
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 2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 
Десятий 
тижд 

Тема 10. Міжнародне 

співробітництво в галузі 

туризму.. 

Практична 

Ворк-шоп, 

бесіда, 

обговорення 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 
темі 10.  

Закон України “Про 

правовий статус 

іноземців та осіб без 

громадянства 

Міжнародне 

співробітництво в 

галузі туризму.2 год. 

на 

практично

му занятті 

по темі 
10. 

Одинадця
тий тижд 

Тема 11. Закон України 

“Про державний кордон 

України 
. 

Лекція 1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 11 

Одинадця
тий тижд 

Тема 11. Методичні 

рекомендації щодо 

заповнення туристичного 

ваучера 

 

Практична 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

Ворк-шоп. Заповнення 
ваучера 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 
11. 

Дванадцят
ий тижд 

Тема 12.. Закон України 

“Про порядок виїзду з 

України і в’їзду     
 

Лекція 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 12 
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К.: Атака, 2004.-464 с 

 
Дванадцят
ий тижд 

Тема 12.  

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність». 

Практична 

Ворк-шоп, 

бесіда, 

обговорення 

1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

Підготувати питання по 
темі 12. 

Закон України “Про 

порядок виїзду з 

України і в’їзду 

Закон України «Про 

зовнішньоекономічну 

діяльність».2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 
12. 

Тринадцят
ий тижд 

Тема 13. Указ Президента 

України “Про основні 

напрями розвитку туризму 

в Україні 

Лекція 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 
13. 

Тринадцят
ий тижд 

Тема 13. Закон України 

«Про аварійно-рятувальні 

служби». 

Практична 

Ворк-шоп, 

бесіда, 

обговорення 

1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

Підготувати питання по 
темі 13. 

Закон України «Про 

аварійно-рятувальні 

служби». 

Указ Президента 

України “Про основні 

напрями розвитку 

туризму в Україні 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 13 

Чотирнад
цятий 
тижд 

Тема 14 Стратегія 

розвитку туризму до 2026 

р 

Лекція 1.Strategic planning for sustainable tourism 

development in Poland 

[https://depot.ceon.pl/.../Strategic%20planning%

20for%20sus.] 

2.Strategic planning in the context of sustainable 

tourism development 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 14 

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14321/Strategic%20planning%20for%20sustainable%20tourism%20development%20in%20Poland.pdf?sequence=1
https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/14321/Strategic%20planning%20for%20sustainable%20tourism%20development%20in%20Poland.pdf?sequence=1
https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-of-sustainable-tourism-development
https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-planning-in-the-context-of-sustainable-tourism-development
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[https://cyberleninka.ru/article/n/strategic-

planning-in-the-context-of-sustainable-tourism-

development] 

3.Стратегія збалансованого розвитку України 

до 2030 року. Проект–2017. URL : 

www.ua.undp.org/ content/ 

dam/Ukraine/docs/SDG 

reports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf 

4. Профіль Львівської області Аналітично-

описова частина до стратегії розвитку 

Львівської області. Львів 2013 - 105 с. 

5. Комплексна стратегія розвитку Львова 

2012 – 2025. URL: https://www8.city-

adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91b

a52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%

B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf 
Чотирнад
цятий 
тижд 

Тема 14 Особливості 

статутного фонду 

підприємств різних 

організаційно-правових 

форм. 

 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

презентація 

1.Правове регулювання туристичної діяльності в 

Україні: Збірник нормативно – правових актів. / 

Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

Підготувати питання по 

темі 14. Стратегія 

розвитку туризму до 

2026 р 

Особливості 

статутного фонду 

підприємств різних 

організаційно-

правових форм. 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 
14. 

П’ятнадця
тий тижд 

Тема 15. Закон України 

“Про курорти 

Лекція 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

3. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 15 

http://www.ua.undp.org/
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf
https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/0/23349f49bc91ba52c225793400489747/$FILE/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F2.pdf
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практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

 
П’ятнадця
тий тижд 

Тема 15. Моделі 

державного регулювання 

в туристичній галузі 

Практична 

Ворк-шоп, 

бесіда, 

обговорення 

1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

 

Підготувати питання по 
темі 15  

Закон України “Про 

курорти 

Моделі державного 

регулювання в 

туристичній галузі 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 
15. 

Шістнадця
тий тижд 

Тема 16 Підведення 

підсумків законодавства 

в сфері гостинності та 

туризму 

Лекція 1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

3. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

2 год на 

практично

му занятті 

по темі 16 

Шістнадця
тий тижд 

Інструкція про порядок 

тимчасового затримання 

або вилучення паспортних 

документів посадовими 

особами 

Семінарське 

заняття. 

Доповідь, 

бесіда, 

обговорення

презентація 

1. .Правове регулювання туристичної діяльності 

в Україні: Збірник нормативно – правових актів. 

/ Під заг. Ред. Проф.. В.К. Федорченка; К.: 

Юрінком інтер, 2002. – 640 с 
2. Нормативно правові акти України з 

питань туризму: Збірник законодавчих та 

нормативних актів / Упоряд. М.І.Комник, _ 

К.: Атака, 2004.-464 с 

3. Мальська М.П.., Бордун О.Ю. Організація та 

планування туристичної діяльності: теорія та 

практика Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 346 с 

Підготувати питання по 
всьому курсі 
2 год 

на 

практично

му занятті 

по темі 
16. 
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