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 1. Мета вивчення навчальної дисципліни:  

Мета – формування у студентів стійкої системи знань у сфері 

правового регулювання туристичної діяльності. Вона сприяє формуванню 

інтегральної компетентності фахівця, здатності розв’язувати складні 

завдання і проблеми в сфері правового регулювання туристичної діяльності  

в процесі професійної діяльності або навчання; формувати/вдосконалювати 

загальні  та фахові  компетентності, зазначені в освітній програмі 

«Туристичне обслуговування». Професійним акцентом  цієї освітньої 

програми є формування здатності здійснювати інноваційну діяльність, 

розв’язувати складні задачі і проблеми у професійно-методичній діяльності 

або навчанні. 

 

2. Загальний обсяг (відповідно до робочого навчального  плану)  3 

кредити ЄКТС; 

90 год., у тому числі: 

лекції – 14 год. 

семінарські заняття – 16 год. 

самостійна робота -  60 год. 

 

3. Передумови до вивчення або вибору навчальної дисципліни: 

 3.1. Знати зміст основних правових понять (правотворчість, система 

джерел права, правозастосування, правотлумачення, правовий вплив, правова 

система); властивості основних правових явищ, що вивчаються; 

закономірності функціонування та тенденції розвитку відповідних правових 

явищ; основні сучасні проблеми функціонування і розвитку правових явищ 

та шляхи їх вирішення.  

 3.2. Вміти аналізувати відповідні правові явища; виявляти проблеми 

функціонування та розвитку правових явищ; пропонувати шляхи та способи 

їх розв’язання; обґрунтовувати свою позицію, спираючись на наукові 

аргументи. 

 3.3. Володіти навичками критичного аналізу явищ і процесів, розвитку 

аналітичних умінь, здатності до теоретичних узагальнень. 

  

4. Анотація навчальної дисципліни: 

  Метою дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності» є 

ознайомлення  студентів з положеннями  чинного  законодавства України у 

сфері  організаційно-правового забезпечення туристичної діяльності в 

Україні, основними напрямками формування  державної політики у сфері 

правового регулювання туристичної діяльності; змістом і порядком 

ліцензування, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, а також 

набуття практичних умінь та навичок, необхідних для подальшого вивчення 

базових туристичних дисциплін.  

Предметом вивчення є правове регулювання відносин у сфері туризму 

в Україні.  
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Завданням дисципліни є створення передумов для вивчення інших 

нормативних та вибіркових дисциплін, зокрема ознайомлення з основними 

поняттями та дефініціями у сфері  правового регулювання туристичної 

діяльності, основними напрямками формування  державної політики у сфері 

правового регулювання туристичної діяльності. 

 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні 

знати: 

- основні положення чинного  законодавства України у сфері  

організаційно-правового забезпечення туристичної діяльності; 

- основні напрямки формування  державної політики у сфері правового 

регулювання туристичної діяльності; 

- основні види та функції туристичних формальностей; 

- зміст і порядок ліцензування, стандартизації і сертифікації 

туристичних послуг;  

- правові основи міжнародного туризму;  

- правові аспекти заснування та функціонування туристичних 

підприємств в Україні;  

- правові аспекти екскурсійної діяльності;  

- основні законодавчі акти у сфері правового регулювання туристичної 

діяльності. 

         уміти: 

- аналізувати законодавство України у сфері правового регулювання 

туристичної діяльності; 

- застосовувати норми чинного законодавства у конкретних ситуаціях 

практики; 

- вміти самостійно готувати науково обґрунтовані пропозиції щодо 

внесення змін до чинного законодавства  у сфері правового 

регулювання туристичної діяльності з метою його удосконалення; 

- ефективно  використовувати положення нормативно-правових актів з 

питань захисту туристичної діяльності; 

- давати необхідні роз’яснення з питань правового регулювання 

туристичної діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни розкривається в одному змістовому 

модулі, у якому подаються правові основи міжнародного туризму; державне  

регулювання  розвитку туризму в Україні; туристичні  формальності та 

безпека у туризмі; правові аспекти заснування та функціонування 

туристичних підприємств в Україні; правові аспекти екскурсійної діяльності; 
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стандартизація та сертифікація туристичних послуг; відповідальність за 

порушення законодавства України про туризм. 

 

5. Завдання  (навчальні цілі):  

 Ознайомлення  студентів  з положеннями  чинного  законодавства 

України у сфері  організаційно-правового забезпечення туристичної 

діяльності в Україні, основними напрямками формування  державної політики 

у сфері правового регулювання туристичної діяльності; основними видами та 

функціями туристичних формальностей, змістом і порядком ліцензування, 

стандартизації і сертифікації туристичних послуг.  

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та 

практичні проблеми у сфері туризму і рекреації як в процесі навчання, так і в 

процесі роботи, що передбачає застосування теорій і методів системи наук, 

які формують туризмознавство, і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК09. Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми. 

ЗК16. Здатність використовувати професійну термінологію, оперувати 

туристичною інформацією, вести дискусію та передавати  власну думку в 

усній і письмовій формах. 

Фахові компетентності: 

ФК17. Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки 

професійної діяльності. 

ФК18. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ФК31. Здатність діяти у правовому полі, керуватися нормами 

законодавства. 
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6. Очікувані результати навчання з дисципліни: 
Результати навчання  

1. Знати; 

2. Уміти; 

3. Комунікація; 

4. Автономність і 

відповідальність 

Форми (та / або 

методи і 

технології 

навчання) 

Методи оцінювання та 

пороговий критерій 

оцінювання 

(за необхідності) 

Код Результат навчання 

1. 1. Знати:   

1.1 

 

 

 

 

 

основні положення чинного  

законодавства України у сфері  

організаційно-правового 

забезпечення туристичної 

діяльності в Україні;  

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.2 

 

 

 

основні напрямки формування  

державної політики у сфері 

правового регулювання 

туристичної діяльності; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.3 

 

 

основні види та функції 

туристичних формальностей; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.4 

 

 

 

 

 

 

зміст і порядок ліцензування, 

стандартизації і сертифікації 

туристичних послуг; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.5 

 

 

 

правові основи міжнародного 

туризму; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.6 

 

 

 

правові аспекти заснування та 

функціонування туристичних 

підприємств в Україні; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 



7 

 

 

1.7 

 

 

 

правові аспекти екскурсійної 

діяльності; 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

1.8 основні законодавчі акти у сфері 

правового регулювання 

туристичної діяльності. 

 

Лекції  

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

 

Усна співбесіда 

Усне опитування 

Тестування письмове 

2. Вміти:   

2.1 

 

 

 

 

аналізувати законодавство 

України у сфері правового 

регулювання туристичної 

діяльності; 

Семінарські 

заняття 

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

комп’ютерний  

 

Тестування письмове  

МКР 

Демонстрація електронної 

презентації 

 

2.2 

 

 

 

 

застосовувати норми чинного 

законодавства у конкретних 

ситуаціях практики;  

Семінарські 

заняття 

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

комп’ютерний  

Тестування письмове  

МКР 

Демонстрація електронної 

презентації 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

вміти самостійно готувати 

науково обґрунтовані пропозиції 

щодо внесення змін до чинного 

законодавства  у сфері правового 

регулювання туристичної 

діяльності з метою його 

удосконалення; 

Семінарські 

заняття 

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

комп’ютерний  

 

Тестування письмове  

МКР 

Демонстрація електронної 

презентації 
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2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективно  використовувати 

положення нормативно-правових 

актів з питань захисту 

туристичної діяльності; 

Семінарські 

заняття 

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

комп’ютерний  

кейсовий 

Тестування письмове  

МКР 

Демонстрація електронної 

презентації 

 

2.5 

 

 

давати необхідні роз’яснення з 

питань правового регулювання 

туристичної діяльності. 

 

Семінарські 

заняття 

Методи:   

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

ігровий 

комп’ютерний  

кейсовий 

Тестування письмове  

МКР 

Демонстрація електронної 

презентації 

 

3. Комунікація    

3.1. Уміти спілкуватися з  фахівцями 

в галузі туризму  на професійні 

теми. 

Лекції 

інтерактивні 

Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

Методи: 

проблемний 

груповий 

проєктний 

інтерактивний 

ігровий 

комп’ютерний  

кейсовий 

самонавчання 

 

«Професійні дебати» 

Колоквіуми 

4. Автономність і відповідальність   

4.1. Уміти планувати свою   

професійну самоосвіту, 

самовдосконалення й 

саморозвиток,  нести 

персональну відповідальність. 

Самостійна 

робота 

Методи: 

самонавчання 

комп’ютерний 

 

Презентація та захист 

індивідуальної траєкторії 

професійного розвитку 
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7. Співвідношення очікуваних результатів  навчання з дисципліни із 

програмними результатами навчання  

 

 

Результати навчання з 

дисципліни                                                                              

(код)  

Програмні  

результати навчання 

(назва) 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 

ПРН01. Знати, розуміти 

і вміти використовувати 

на практиці основні 

положення 

туристичного 

законодавства, 

національних і 

міжнародних стандартів 

з обслуговування 

туристів. 

+ + + + + + + + + + + +    

ПРН02. Знати, розуміти 

і вміти використовувати 

на практиці базові 

поняття з теорії 

туризму, організації 

туристичного процесу 

та туристичної 

діяльності суб’єктів 

ринку туристичних 

послуг, а також 

світоглядних та 

суміжних наук. 

+ + + +  + +  + + + + +   

ПРН17. Управляти 

своїм навчанням з 

метою самореалізації в 

професійній 

туристичній сфері. 

              + 

ПРН19. Аргументовано 

відстоювати свої 

погляди у розв’язанні 

професійних завдань.  

         + + +  +  

ПРН20. Виявляти 

проблемні ситуації і 

пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

        + + + + + +  

ПРН24. 

Використовувати 

професійну 

термінологію, 

оперувати туристичною 

інформацією, вести 

дискусію та передавати 

власну думку в усній та 

письмовій формах. 

          + + + +  
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8. Система оцінювання результатів навчання студентів (критерії 

оцінювання результатів навчання та засоби діагностики навчальних 

досягнень студентів) 

8.1 форми та критерії оцінювання студентів:    

- семестрове оцінювання: 

1. опитування; 

2. написання та захист реферату; 

3. вирішення тестів; 

4. розв'язання  правових задач; 

5. написання модульної контрольної роботи. 

- підсумкове оцінювання – іспит. 

 Умови допуску до семестрового іспиту: студенти допускаються до 

заліково-екзаменаційної сесії, якщо виконали вимоги робочої програми 

навчальної дисципліни «Правове регулювання туристичної діяльності», 

відпрацювали пропущені заняття, написали модульну контрольну роботу.  

Іспит проводиться  в усній формі.  Білет складається  з  3 питань, які 

оцінюються кожне окремо  за  4-бальною шкалою («відмінно» («5»), «добре» 

(«4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»). 

В умовах дистанційного навчання здобувачі складають іспит в он-

лайн режимі на інформаційній платформі Teams в реальному часі відповідно 

до розкладу іспитів, складеного деканатом факультету. Обов’язковою 

умовою складання іспиту є підключення з відеозв’язком (з персонального 

комп’ютера, телефону або іншого пристрою). 

Здобувачі обирають екзаменаційний білет шляхом вибору його 

порядкового номеру. Питання екзаменаційного білету екзаменатор 

відправляє у чаті конференції. На підготовку для відповіді здобувачам 

дається 10 хв. За бажанням здобувачі можуть починати відповідати раніше 

відведеного часу. 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на іспиті: 

  

Відповідь студента оцінюється на «відмінно», якщо вона містить 

повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення матеріалу; 

відображає чітке знання відповідних категорій, їх змісту, розуміння їх 

взаємозв’язку і взаємодії,  правильне формулювання тлумачень відповідних  

понять; свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою 

нормативно-правових актів (для найважливіших – необхідно знати рік їх 

прийняття);  містить аналіз змістовного матеріалу, самостійні висновки 

студента, формулювання  та аргументацію його точки зору; логічно і 

граматично правильно викладена. 

Відповідь студента оцінюється на «добре», якщо вона виявляє загалом 

високий рівень знань студента щодо всієї програми навчальної 

дисципліни та практично відповідає викладеним вище вимогам, однак, при 

цьому не містить самостійного аналізу питання або не повністю 
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аргументована, або не містить окремих елементів чи ознак, які не є суттєвими 

для характеристики предмету питання; або містить незначні неточності, які 

не впливають істотно на загальну характеристику того чи іншого явища 

(поняття тощо). 

Відповідь студента оцінюється на «задовільно», якщо вона є неповною, 

не містить усіх необхідних відомостей про  предмет питання,  є не зовсім 

правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій,  

закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі 

характеристики відповідних явищ; не є аргументованою, не містить посилань 

на нормативно-правові акти;  свідчить про наявність  прогалин у знаннях 

студента; викладена з істотним порушенням логіки подання матеріалу;  

містить багато теоретичних помилок. 

Відповідь студента оцінюється на «незадовільно», якщо  студент не 

відповів на поставлене запитання, або відповідь є неправильною, не 

розкриває сутності питання, або допущені грубі змістовні помилки, які 

свідчать про відсутність знань у студента, або їх безсистемність та 

поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання 

основних положень навчальної дисципліни. 

  
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності студента 

(аудиторна робота та самостійна робота) здійснюється в національній 4-

бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), 

«незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, 

невідвідування семінарських та практичних занять позначаються «0». 

 

Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів 

Рівень активності студента на семінарсько-практичному занятті 

оцінується за 4-бальною системою: 

5 балів – виставляється, якщо студент демонструє вільне володіння 

матеріалом теми семінару; вміє самостійно знайти відповідь на проблемні 

запитання, спираючись на лекційний матеріал та нормативно-правові акти; 

вміє аналізувати, робити власні висновки; здатен встановлювати 

міжтематичні та міжпредметні зв’язки; за суттєві доповнення до відповідей 

інших студентів, що є свідченням систематичної підготовки студента до 

заняття; 

4 бали – виставляється за наявність переважно повної і ґрунтової 

відповіді студента; допущені неточності у визначені понять та категорій не 

мають суттєвого значення; відповідь на проблемні запитання знаходить за 

допомогою викладача, спираючись на лекційний матеріал та нормативно-

правові акти. Доповнення є свідченням систематичної підготовки студента, 

але виявляють репродуктивні знання студента, а не узагальнення, власні 

судження тощо;  

3 бали – виставляється, якщо студент частково володіє матеріалом теми 

семінару; формулюючи відповідь на питання, репродуктивно відбиває зміст 



12 

 

лекційного матеріалу та/або основного підручника; допускає помилки у 

визначені понять та категорій,  нездатний знайти відповідь на проблемні 

запитання, чи вирішити проблемні завдання; 

2 бали - виставляється, якщо  студент демонструє нездатність розкрити 

питання семінару; допускає багато суттєвих помилок у визначені понять та 

категорій. 

Після закінчення вивчення модуля виводиться середнє значення оцінок, 

отриманих студентом на семінарсько-практичних заняттях.  

 У випадку, якщо студент не відвідав хоча б одне семінарсько-практичне 

заняття, він не допускається до іспиту, якщо не будуть відпрацьовані усі 

пропущенні заняття. Якщо студент не відвідав жодне семінарсько-практичне 

заняття модуля, йому виставляється 0 балів.  

 

Критерії оцінювання письмових практичних завдань  

з позаудиторної  самостійної роботи 

Письмові практичні завдання оцінюються за 4-бальною системою так: 

5 балів – виставляється за умови, якщо робота виконана бездоганно, 

творчо і самостійно, відбиває належний рівень знань, та сформованість 

практичних навичок,  оформлена згідно вимог, які висуваються для даного 

типу завдань; 

4 бали – виставляється за умови,  якщо робота виконана самостійно, 

містить несуттєві помилки; відбиває належний рівень знань сформованість 

практичних навичок; оформлена згідно вимог, які висуваються для даного 

типу завдань; 

3 бали – виставляється за умови,  якщо робота  містить помилки, 

відбиває недостатній рівень  (або відсутність) логічності, обґрунтованості, 

самостійності, творчого підходу та недостатню сформованість практичних 

навичок; оформлення роботи не в повній мірі відповідає вимогам, що 

висуваються для даного типу завдань; 

2 бали – виставляється за допущення грубих помилок, за поверховість, 

фрагментарність, несамостійність висновків, або за не самостійно виконане  

завдання (списане);  виконана робота не відповідає вимогам, які вказані вище 

як критерії для виставлення позитивної оцінки.  

Після закінчення вивчення модуля виводиться середнє значення оцінок, 

отриманих студентом за виконання самостійних письмових завдань з кожної 

теми модуля.  

У кінці вивчення навчального матеріалу модуля напередодні заліково-

екзаменаційної сесії викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну 

роботу студента як середнє арифметичне з усіх поточних оцінок за ці види 

роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує  в 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10
1
. 

                                           
1
 Наприклад, протягом семестру студент отримав за аудиторну та самостійну роботу такі оцінки:  «5», «3», 

«5», «4», «5», «4». Середня арифметична оцінка становить 4,33, з округленням до десятої частки – 4,3. 
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Таким чином, максимальний рейтинговий бал за роботу протягом семестру 

може становити 50.  

Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу.  

Наприкінці семестру всі студенти виконують модульні контрольні роботи з 

дисципліни. Модульні контрольні роботи оцінюються в 4-бальній системі 

(«відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). 

 

 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання: 

«відмінно» - ставиться при наявності повної відповіді на питання з 

всебічним його розкриттям; 

«добре» - ставиться за наявності незначних неточностей при відповіді на 

питання; 

«задовільно» - ставиться за наявності поверхової відповіді на питання без 

розкриття особливостей; 

«незадовільно» - ставиться за наявності суттєвих помилок при відповіді на 

питання або за відсутності відповіді. 

Критерії оцінювання тестових завдань: 

«відмінно» - всі правильні відповіді; 

«добре» -  дев'ять - вісім правильних відповідей; 

«задовільно» - сім - шість правильних відповідей; 

«незадовільно» - п’ять або менше правильних відповідей. 

Критерії оцінювання практичного завдання: 

«відмінно» - ставиться при правильному та аргументованому вирішенні 

завдання; 

     «добре» - ставиться при правильному вирішенні завдання з незначними 

помилками при аргументації відповіді; 

«задовільно» - ставиться при правильному, але недостатньо 

аргументованому вирішенні завдання; 

«незадовільно» - завдання вирішене неправильно або не вирішене взагалі. 

Шкала виставлення підсумкової оцінки за модульну контрольну роботу: 

«відмінно» - «5», «5», «5»; «5», «5», «4»; «5», «4», «5»; «4», «5», «5». 

«добре» - «5», «4», «4»; «4», «5», «4»; «4», «4», «5», «4», «4», «4»; «4», 

«4», «3»;  

«задовільно» - «4», «3», «3»; «3», «4», «3»; «3», «3», «4»; «3», «3», «3»; 

«3», «3», «2». 

«незадовільно» - «3», «2», «2»; «2», «2», «3»; «2», «3», «2»; «2», «2», «3»; 

«2», «2», «2».  

Ці оцінки трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб:  

 

                                                                                                                                        
Отриману оцінку множимо на 10: 4,3х10=43. Це число є рейтинговим балом студента за роботу протягом 

семестру. 
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 для дисциплін, з яких передбачено підсумковий контроль у формі 

екзамену: 

«відмінно»  – 20 балів; 

«добре»   – 16 балів; 

«задовільно»  – 12 балів; 

«незадовільно» – 8 балів; 

Неявка на МКР  – 0 балів; 

Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового балу за роботу 

протягом семестру і рейтингового балу за МКР. 

 

8.2 Організація оцінювання 

Контроль навчальних досягнень студента здійснюється у формі 

поточного, рубіжного та підсумкового семестрового контролю.  

Поточний контроль успішності студентів здійснюється протягом 

семестру.  

Під час опанування навчальним матеріалом модуля навчальної 

дисципліни оцінюється аудиторна робота студента та самостійна робота 

студента. За результатами вивчення кожного модуля  навчальної дисципліни 

проводиться модульна контрольна робота. У середині поточного семестру за 

наслідками оцінювання знань і вмінь студентів, набутих під час вивчення 

навчального матеріалу модуля, проводиться атестація навчальних досягнень 

студентів з навчальної дисциплін.  

Порядок і терміни проведення поточного контролю, допуску студентів 

до заліково-екзаменаційної сесії регламентується Положенням про систему 

модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень студентів, 

Положеннями про модульні контрольні роботи та Положенням про 

семестровий контроль у Київському національному лінгвістичному 

університеті в умовах дії кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу.  

Підсумковий контроль успішності студентів з навчальної дисципліни 

правове регулювання туристичної діяльності проводиться під час заліково-

екзаменаційної сесій у формі  екзамену.  

Студентам, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 63–70, 

за рішенням кафедри виставляється підсумкова оцінка за дисципліну  

за національною шкалою «відмінно», за шкалою ЄКТС – А. Підсумковий 

рейтинговий бал виставляється шляхом додавання до семестрового 

рейтингового балу студента 30 балів. 

Екзамен відбувається в усній формі. 

Максимальний екзаменаційний бал становить 30. Викладач  оцінює 

відповідь студента на екзамені у 4-бальній шкалі.  
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Екзаменаційна оцінка трансформується в екзаменаційний рейтинговий 

бал у такий спосіб: 
  

«відмінно»  – 30 балів; 

«добре»  – 23 бали; 

«задовільно» – 18 балів; 

«незадовільно» – 0 балів. 

Підсумкова оцінка за дисципліну виставляється за підсумковим 

рейтинговим балом (сума семестрового рейтингового балу та екзаменаційного 

балу). 

 

     8.3. Шкала відповідності оцінок  

 

Підсумковий 

рейтинговий бал 
Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Підсумкова оцінка за 

дисципліну за 

національною шкалою 

 

 

 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

75 – 81 С 

66 – 74 D 
задовільно 

60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 
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9. Програма навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л с-п інд. срс 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Державна політика та державне регулювання в 

галузі туризму. Безпека туризму. 

 

Тема 1.  

Правові основи міжнародного туризму. 

12 2 2 - 8 

Тема 2.  

 Державне  регулювання  розвитку туризму в 

Україні.   

12 2 2 - 8 

Тема 3.    

Туристичні формальності та безпека у туризмі. 

12 2 2 - 8 

Тема 4.  

Правові аспекти заснування та 

функціонування туристичних 

підприємств в Україні. 

12 2 2 - 8 

Тема 5.  

Правові аспекти екскурсійної діяльності. 

12 2 2 - 8 

Тема 6.  

Стандартизація та сертифікація туристичних 

послуг. 

14 2 2 - 10 

Тема 7.  

Відповідальність за порушення законодавства 

України про туризм. 

 

16 2 4 - 10 

Разом за змістовим модулем 1 90 14 16 - 60 

Усього годин 90 14 16 - 60 
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10. Рекомендовані джерела 

 

Основна (базова) 

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року                     

№ 254к/96-ВР  // Відомості Верховної Ради України.  1996.   № 30.  ст. 

141. із змінами. 

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // 

Відомості Верховної Ради України.   2003.   №№ 40-44.   ст. 356 (із 

змінами). 

3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-

IV//  Відомості Верховної Ради України.   2003.  № 18, № 19-20, № 21-

22.  ст.144 (із змінами).  

4. Про туризм: Закон України від 15.09.1995 № 324/95-ВР.  URL: 

http://zakon.rada.gov.ua  (із змінами).   

5. Про стандартизацію: Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII // 

Відомості Верховної Ради України.  2014.   № 31.   Ст.1058 (із змінами).   

6. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів: Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР // Відомості 

Верховної Ради України.  1998.   № 19.  ст. 98 (із змінами).   

7. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: 
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