
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 6. 

 «Правове регулювання туристичної діяльності» 

Рівень BO  Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

 241 Готельно-ресторанна справа / Готельно-ресторанна справа 

 

Форма навчання  Денна 

Курс, семестр, протяжність  3 курс, 5 семестр, один семестр 

Семестровий контроль  Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

 150 год., 5 кред. (лекції 26 год., практичні 28 год.) 

  

Мова викладання  Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

 Кафедра туризму та готельного господарства 

Автор дисципліни  ст. викл. Безсмертнюк Тарас Петрович 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Базові знання з основ права, основ туризмознавства 

Що буде вивчатися  Будуть вивчатися: основні категорії та поняття правового 

регулювання туристичної діяльності; юридичні інструменти 

здійснення туристичної діяльності; організаційно-правове 

забезпечення туристичної діяльності в Україні; нормативно-

правові акти як джерела правового регулювання туристичної 

діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 Одним із перспективних напрямків структурної перебудови 

економіки багатьох країн є туристична діяльність. Розвиток 

туризму сприяє покращенню якості життя населення, 

створенню додаткових робочих місць, формуванню валютних 

резервів держави, а також підвищенню її авторитету на 

міжнародній арені. Активний розвиток туризму є неможливим 

без належного правового забезпечення туристичної діяльності, 

яке в сучасних умовах потребує вдосконалення. Вивчення та 

розуміння вимог і норм, що регулюють господарські відносини 

у туризмі, є одним із ефективних засобів формування високого 

професіоналізму в студентської молоді, котра нині навчається за 

туристичною спеціальністю та у найближчому майбутньому 

працюватиме на підприємствах сфери туризму. 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 Результати навчання: 

 РН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці 

основні положення законодавства, національних і міжнародних 

стандартів, що регламентують діяльність суб’єктів готельного 

та ресторанного бізнесу;  

 РН 19. Діяти у відповідності з принципами соціальної 

відповідальності та громадянської свідомості; 

 РН 20. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави; 



 РН 21. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні;  

 РН 22. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 

суспільства на основі розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями 

й уміннями 

(компетентності) 

 Компетентності: 

 Загальні компетентності 

 ЗК 02. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні; 

 ЗК 06. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово; 

 ЗК 08. Навики здійснення безпечної діяльності; 

 ЗК 10. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Спеціальні  компетентності 

 СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого 

законодавства в сфері готельного та ресторанного бізнесу та 

відстежувати зміни. 

Інформаційне забезпечення  Фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки; електронні ресурси 

університету; Інтернет-ресурси.  

 Вивчення курсу потребує використання мультимедійного 

обладнання. Для вивчення курсу достатньо володіти такими 

програми як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office Power Point. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті 

факультету (інституту) 

  https://wiki.vnu.edu.ua/wiki 

 


