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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Міжнародне регулювання 

туристської діяльності» є надання здобувачам необхідний об’єм знань з 

міжнародного туризму, його сучасного стану, форм та особливостей у світі, 

навчити використовувати на практиці загальні принципи, методи і прийоми  

організації міжнародної туристичної діяльності та підготовити спеціалістів 

управлінського профілю, що працюватимуть в умовах побудови правової держави 

та ринкової економіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародне регулювання 

туристської діяльності» є формування у здобувача: 

1. знань про теоретико-методологічні та інституційно-правові засади 

здійснення туристичної діяльності, правовий режим міжнародної туристичної 

діяльності, державне регулювання міжнародної туристичної діяльності; 

2. вмінь орієнтуватися в чинному законодавстві, аналізувати зміст 

нормативних актів, застосовувати теоретичні знання та принципи нормативних 

актів у практичному житті; 

3. навичок щодо роботи з нормативно-правовими актами, правильного 

користування юридичною термінологією, правильного застосування правових 

норм у виробничо-службовій діяльності. 

У результаті вивчення курсу «Міжнародне регулювання туристської 

діяльності» здобувач повинен: 

знати: 

 визначення понять і категорій, що характеризують базові елементи 

механізму правового та міжнародного регулювання туристської діяльності; 

 форми, функції держави і структурні елементи її механізму; 

 назви, структуру і зміст основних положень найважливіших 

законодавчих актів України; 

 види юридичної відповідальності, їх юридичну природу та 

відмінності; 

 методи державного регулювання міжнародної туристської діяльності 

в Україні; 

 основні законодавчі і нормативно-правові акти у сфері міжнародного 

туризму; 

 основні заходи безпеки під час організації міжнародних туристичних 

подорожей. 

вміти: 

 знаходити в системі законодавства необхідний для вирішення 

конкретної юридичної ситуації нормативно-правовий акт; 

 тлумачити зміст норми права, використовуючи базові поняття 

правознавства; 

 аналізувати поведінку суб’єкта права під кутом зору наявності в ній 



5 

  

елементів складу правопорушення; 

 організовувати міжнародні туристичні подорожі; 

 просувати міжнародні туристичні тури; 

 організовувати міжнародні туристські подорожі у відповідності до 

різних засобів пересування, що використовуються. 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне регулювання 

туристської діяльності» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої 

освіти зі спеціальності 242 Туризм (http://tourism.ontu.edu.ua/rezultati-zviti/) та 

освітньо-професійній програмі «Міжнародний туризм» 

(http://tourism.ontu.edu.ua/rezultati-zviti/ та http://nmv.ontu.edu.ua/osvitam) підготовки 

магістрів. 

 

Інтегральна компетентність 

Здатність ставити та успішно вирішувати на достатньому професійному 

рівні науково-дослідницькі та практичні завдання, узагальнювати практику 

туризму і рекреації, прогнозувати напрями їх розвитку, розв’язувати професійні 

проблеми та практичні завдання у сфері туризму та рекреації  як в процесі 

навчання, так і в процесі роботи 

 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів національного розвитку 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК 12. Здатність до підприємницької діяльності на національному та 

міжнародному туристичному ринку 

ФК 13. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку туристичного 

бізнесу 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН2 Здатність розуміти і застосовувати на практиці теорії та методологію 

системи наук, які формують туризмологію 

ПРН4 Знання закономірностей, принципів та механізмів функціонування 

туристичного ринку  

 

1.3 Міждисциплінарні зв’язки 

Дана дисципліна викладається для спеціальності 242 «Туризм» освітньо – 

професійної програми «Міжнародний туризм», а також є логічним продовженням 

вивчення таких спеціальних дисциплін, як міжнародне право, безпека та 

страхування в туризмі, інноваційні технології в туризмі тощо. 

 

 

http://tourism.ontu.edu.ua/rezultati-zviti/
https://nv.onaft.edu.ua/opp/142b-shusk2018.pdf
http://tourism.ontu.edu.ua/rezultati-zviti/
http://nmv.ontu.edu.ua/osvitam
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1.4 Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 
Навчальна дисципліна викладається на першому курсі у другому семестрі для денної та 

заочної форм навчання  

Кількість кредитів – 6;  годин - 180 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції практичні 

денна 180 30 30 

заочна 180 4 6 

Самостійна робота, годин Денна - 120 Заочна - 170 

 

2. Зміст дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 
Змістовний модуль 1: Міжнародне правове регулювання відносин у сфері туризму 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1.  Законодавчі акти в сфері туризму. 2 0,25 

2.  Цивільно-правові зобов’язання та договори.  2 0,25 

3.  Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні 

нормативні акти.  
2 0,25 

4.  Регламентація міжнародної туристської діяльності в законодавстві 

України.  
2 0,25 

5.  Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон.  4 0,5 

6.  Поняття і види підприємницької діяльності в галузі туризму. 2 0,5 

Змістовний модуль 2: Міжнародне регулювання туристської діяльності 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1.  Міжнародне регулювання підприємницької діяльності в галузі 

туризму. 
4 0,5 

2.  Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в 

галузі туризму. 
4 0,5 

3.  Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької 

діяльності. 
2 0,25 

4.  Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності.  2 0,25 

5.  Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

міграційних процесів. 
4 0,5 

 Разом з дисципліни 30 4 

 

2.2 Перелік практичних робіт 

№  

з/п 
Назва практичної роботи 

Кількість годин 

денна заочна 

1.1 Законодавчі акти в сфері туризму. Джерела правового регулювання 

туристичної діяльності. 
4 1 

1.2 Цивільно-правові зобов’язання та договори. Закон України «Про 

туризм» - основне джерело правового регулювання туристичної 

діяльності 

4 1 

1.3 Правовий режим міжнародної туристичної діяльності. Міжнародні 

нормативні акти. Підзаконний та регіональний рівні правового 

регулювання туристичної діяльності 

4 0,5 

1.4 Регламентація міжнародної туристської діяльності в законодавстві 

України. Міжнародно-правові джерела правового регулювання 

туристичної діяльності 

4 0,5 
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2.1 Порядок оформлення виїзду українських громадян за кордон. 

Туристична діяльність як об’єкт правового регулювання 
4 1 

2.2 Поняття і види підприємницької діяльності в галузі туризму. 
Організаційно-правові вимоги щодо здійснення туристичної 

діяльності. 

4 1 

2.3 Правові засади державного регулювання підприємницької діяльності в 

галузі туризму. Правове регулювання безпеки туризму. 
4 0,5 

2.4 Міжнародне регулювання зовнішньоекономічної діяльності та 

міграційних процесів. Правове регулювання державної підтримки 

туристичної діяльності 

2 0,5 

 Всього 30 6 

 

2.3 Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

п/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

денна заочна 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 25 40 

2.  Підготовка до практичних занять 45 45 

3.  Опрацювання окремих розділів програми, які не виносяться на лекції  30 40 

4.  Виконання індивідуальних завдань (мультимедійних презентацій) 20 45 

 Всього 120 170 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 

 

Нарахування балів за виконання змістовного модуля 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 семестр  

Змістовий модуль 1. «Міжнародне правове регулювання відносин у сфері туризму» 

Робота на лекціях 0,88 1,25 8 7 10 – – – 

Робота на практичних 

заняттях 
1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1,5 2,5 2 3 5 – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
1,25 1,88 8 10 15 – – – 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  
20/20 40/45 – 20 40 – 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- – 10 15 – 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

здобувачів 
0/- 10/- – 0 10 – 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
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Змістовий модуль 2. “Міжнародне регулювання туристської діяльності” 

Робота на лекціях 1 1,4 7 7 10 – – – 

Робота на практичних 

заняттях 
1,4 2,1 7 10 15 – – – 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
1,5 2,5 2 3 5 – – – 

Підготовка до практичних 

занять  
1,4 2,1 7 10 15 – – – 

Проміжна сума – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  
20/20 40/45 – 20 40 – 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10/- 15/- – 10 15 – 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

здобувачів 
0/- 10/- – 0 10 – 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Разом з дисципліни    60 100  60 100 

 

4. Інформаційні ресурси 

 
Базові (основні): 
1. Методичні вказівки з підготовки до практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Міжнародне регулювання 

туристської діяльності» (для студентів зі спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 

«Сфера обслуговування» другий (магістерський) рівень) / Н.А.Добрянська, К.Д. 

Лазука – Одеса: ОНАХТ, 2018. – с. 29 (протокол № 1 від 19.03.2018 р. кафедри ТБ 

та Р ОНАХТ); https://elc.library.onaft.edu.ua/library-

w/DocumentSearchResult;jsessionid=0EBE43853C2280B6031B43C36A2EC7FC  

2. Dobrianska N.A. International and state regulation of migration processes 

and development of their strategies and development of its strategy / N. A. Dobrianska, 

O. V. Nikoliuk, N. V. Pryliepina // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2021. 

– № 3 (55). – С. 29-40. – Режим доступу до журн.: 

https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо3/29.pdf. 

3. Dobrianska N.A. Global migration trends, its causes and consequences for 

the country in the context of globalization / N. A. Dobrianska, O. M. Halytskyi, A. V. 

Makodzeb // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2021. 

– № 3 (17). – С. 35-42. – Режим доступу до журн.: 

https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/35.pdf. 

4. Світовий досвід розвитку туризму [Текст] : підручник 

/ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — 

Київ : ЦУЛ, 2017. — 244 с. — Бібліогр.: с. 206-213. 

5. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 

2020 року [Текст] : [монографія]. — Одеса : Астропринт, 2012. — 112 с. 

6. Конспект лекцій з дисципліни "Правове регулювання туристичної 

діяльності" [Електронний ресурс] : для бакалаврів усіх напрямів та форм навчання 

/ І. А. Осадча ; відп. за вип. Г. В. Ангелов ; Каф. соціології, філософії і права. — 

Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 112 с. 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentSearchResult;jsessionid=0EBE43853C2280B6031B43C36A2EC7FC
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentSearchResult;jsessionid=0EBE43853C2280B6031B43C36A2EC7FC
https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо3/29.pdf
https://economics.net.ua/ejopu/2021/No3/35.pdf
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7. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове 

регламентування [Текст] : навч. посіб. 

/ Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик, С. Н. Лебедева ; за ред. Ю. Г. 

Козака, Н. С. Логвінової. — Київ : ЦУЛ, 2010. — 648 с. 

 

Додаткові: 

8. Dobrіanska N.A. Analysis of illegal migration and government policy to 

eliminate it  / N. A. Dobrіanska, A. A. Demyanyuk, V. O. Shvets // Економіка: реалії 

часу. Науковий журнал. – 2021. – № 2 (54). – С. 24-31. – Режим доступу до журн.: 

https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо2/24.pdf. 

9. Добрянська Н.А. Реалії сьогодення та перспективи розвитку 

туристичного бізнесу Одеської області / Н.А. Добрянська, С.С. Стоянова – 

Коваль, О.В. Ніколюк // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2018. -  Том 

10, №1. – С.9-15. https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.861 

10. Добрянська Н.А. «Зелений» туризм як стратегічний напрям соціально-

економічного розвитку регіонів України / Н. А. Добрянська, В. В. Попович, Р. А. 

Добрянський // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2018. – № 3 (37). – С. 

20-28. – Режим доступу до журн.: 

https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/20.pdf. 

11. Dobrianskа N., Nikoliuk O., Lebedieva V. Organizational  and  economic  

measures  of  tourism  development  on  the  example  of  the Avangard United 

Territorial Community of Odessa region// Food Industry Economics. 2019. Vol.11, 

Issue 3. P. 88-96 https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1466/1674 

12. Добрянська Н.А. Сучасний стан та перспективи розвитку морського 

круїзного туризму в Одеській області / Н. А. Добрянська, А. С. Володівщук, Р. А. 

Добрянський // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 

2019. – № 4 (10). – С. 50-56. – Режим доступу до журн.: 

https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No4/50.pdf. 

13. Добрянська, Н., Саркісян, Г., Ніколюк, О., & Єланська, К. (2021). 

Аналіз міжнародного ринку готельних послуг: проблеми і тенденції 

розвитку. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2193  

14. Добрянська, Н., Саркісян, Г., Крупіца, І., & Бирка, К. (2022). Аналіз 

міжнародного ринку енотуристичних послуг. Food Industry Economics, 14(1). 

https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2271 

15. Про затвердження Інструкції про порядок оформлення іноземцям та 

особам без громадянства віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її 

територію: наказ МЗС України від 26.07.2011 р. № 196.- [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0784-11. 

16. Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської 

діяльності : наказ Міністерства Інфраструктури України від 10.07.2013 року № 

465 .- [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1275-13. 

17. Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням 

Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності та форми акта 

проведення планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом 

https://economics.net.ua/files/archive/2021/Nо2/24.pdf
https://doi.org/10.15673/fie.v10i1.861
https://economics.opu.ua/files/archive/2018/No3/20.pdf
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1466/1674
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1. Науково-технічна бібліотека Одеського національного технологічного 

університету / Одеської національної академії харчових технологій 

https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/ 

2.  Google Scholar або Google Академія: пошукова система і некомерційна 

бібліометрична база даних, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх 

цитування https://scholar.google.com.ua/ 

3. Законодавство України http://www.rada.gov.ua 

4. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua 
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