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Тематика

Тема 1. Система правового регулювання туристичних відносин в Україні та 

Європейському Союзі

Тема 2. Міжнародна співпраця в галузі туризму

Тема 3. Загальні засади туристичної діяльності в Європейському Союзі

Тема 4. Захист прав споживачів туристичних послуг в Україні та ЄС 

Тема 5. Система контролю за туристичною діяльністю в Україні та ЄС

Тема 6. Правове регулювання порядку виїзду з України і в'їзду в Україну з 

метою туризму

Тема 7. Юридична відповідальність за порушення у сфері підприємницької 

діяльності

Тема 8. Правові аспекти співробітництва України та Європейського Союзу у 

сфері туризму 



Для чого вивчати?

Основна мета навчальної дисципліни —є 

формування теоретичних знань про систему 

правового регулювання туристичної діяльності в 

Україні та Європейському Союзі, а також навичок 

роботи з нормативно-правовими актами, що 

становлять цю систему. Також 

дисципліна спрямована на отримання знань про 

особливості формування та розвитку туризму в ЄС 

та державного регулювання туристичної політики і 

особливостей розвитку туризму у його держава-

членах та співпраці з Україною.

Це сприятиме підготовці висококваліфікованого 

фахівця з туризму, який буде спроможний 

використовувати набуті знання у майбутній 

професійній діяльності.



Знання, здобуті в 
межах дисдипліни, забезпе
чують низку програмних ре
зультатів, загальних та спе
ціальних компетенцій для

спеціальностей 081 
Право визначених стандар

тами 
та освітніми програмами

Загальні компетентності :

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності :

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи 

Європейського Союзу на правову систему України.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та

міжнародних правових систем з правовою системою України.

Здобувач вищої освіти повинен продемонструвати такі результати 

навчання:

РН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

РН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження.

РН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових 

систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних 

сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права.

РН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права 

різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи 

України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.


