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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Правові основи міжнародної готельної діяльності 

Освітньо-професійна 

програма 

Міжнародний готельний бізнес 

Спеціалізація – 

Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» 

Галузь знань 24 «Сфера обслуговування» 

Освітній рівень  Бакалавр 

Статус дисципліни Вибіркова 

Курс/семестр 1/2 

Розподіл за видами 

занять та годинами 

навчання 

Лекції – 30/10 год. 

Семінарські заняття – 30/10 год. 

Самостійна робота – 120/160 год. 

Мова викладання Українська  

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

https://test-d-learn.pnu.edu.ua/ 

 

2. Опис дисципліни 

Мета дисципліни: формування системи правових знань та навиків щодо практичної 

діяльності у сфері міжнародної готельної діяльності. 

Цілі дисципліни: набуття теоретичних та практичних правових знань та вмінь, 

необхідних для професійної діяльності у сфері міжнародної готельної індустрії; засвоєння 

правових засад здійснення міжнародної готельної діяльності; вивчення правового статусу 

суб’єктів міжнародної готельної діяльності; вивчення правових засад надання готельних 

послуг. 

Компетентності: 
СК 01. Розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності.  

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи діючого законодавства в сфері 

готельного та ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.  

СК 05.Здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській діяльності 

суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу.  

СК 08. Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання 

готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів.  

Програмні 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 05. Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу.  

РН 16. Виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, застосовувати їх в 

різних професійних ситуаціях та відповідати за результати своєї діяльності.  

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.  

3. Структура дисципліи 
№ Тема Результати навчання Завдання 

1.  

Міжнародна готельна діяльність 

як предмет правового 

регулювання 

Розуміти правові аспекти готельної 

діяльності як різновиду господарської 

діяльності  

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

2.  
Правове регулювання готельної 

діяльності в Україні 

Знати основні засади здійснення в 

Україні готельної діяльності  

Питання, тести, 

самостійна 



практична робота 

3.  
Міжнародно-правове 

регулювання готельної діяльності  

Знати міжнародно-правові  засади 

здійснення готельної діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

4.  
Правовий статус суб’єктів 

міжнародної готельної діяльності 

Знати організаційно-правові форми, 

порядок створення та припинення 

суб’єктів готельної діяльності  

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

5.  

Стандартизація, сертифікація та 

ліцензування міжнародної 

готельної діяльності 

Знати основні правові засади здійснення 

сертифікації та у ліцензування у сфері 

міжнародної готельної діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

6.  
Державне регулювання у сфері 

міжнародної готельної діяльності 

Знати систему, компетенцію та 

повноваження суб’єктів, що здійснюють 

державне регулювання у сфері 

міжнародної готельної діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

7.  

Договірні відносини між 

суб’єктами міжнародної 

готельної діяльності  

Знати загальні засади та порядок 

укладення, виконання та припинення 

договорів у сфері готельної діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

8.  

Законодавчі основи страхування 

у сфері міжнародної готельної 

діяльності 

Знати правові основи страхування 

ризиків, що виникають при здійсненні 

міжнародної готельної діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

9.  
Захист прав споживачів у сфері 

міжнародної готельної діяльності 

Знати систему прав та обов’язків 

споживачів готельних послуг, а також 

механізм їх захисту 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

10.  
Вирішення спорів у сфері 

міжнародної готельної діяльності 

Знати способи та вміти застосовувати 

правові механізми вирішення спорів, 

пов’язаних із здійсненням господарської 

діяльності 

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

11.  

Юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері 

міжнародної готельної діяльності  

Знати основні засади та види  юридичної 

відповідальності за правопорушення у 

сфері міжнародної готельної діяльності  

Питання, тести, 

самостійна 

практична робота 

4. Система оцінювання дисципліни 
Лекції 0 
Семінарські заняття 45 
Самостійна робота студентів 5 
Проміжний тестовий контроль 50 
Залік  

Максимальна кількість балів 100 

5. Оцінювання відповідно до графіку навчального процесу 
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6. Ресурсне забезпечення 

1. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України: історія 

та сучасний стан, тенденції і моніторинг: навчально-методичний посібник. Івано-

Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с.  

2. Левицька І.В.. Корж Н.В., Онищук Н.В. Готельна справа: навчальний посібник. К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниця, ПП «ТД «Едельвейс і К». 2015. 580 с.  

3. Польова Л.В. Світове готельне господарство: навчально-методичний посібник. Київ, 

Видавничий дім «АртЕк», 2019. 274 с.  



4. Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. Господарське право: підручник. Київ: Кондор, 

2018. 434 с. 

5. Войтович М.Г. Господарське право: навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2017. 

226 с. 

 

7. Контактна інформація 

Кафедра цивільного права, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а, 

каб. 214, тел. (0342) 596130, kcp@pnu.edu.ua 

Викладач Мироненко Ігор Віталійович, доцент, д.ю.н., доцент кафедри 

цивільного права 

Контактна інформація 

викладача 

ihor.myronenko@pnu.edu.ua 

 

 

8. Політика дисципліни 

Академічна доброчесність Атмосферу довіри, взаєморозуміння, 

взаємоповаги потрібно будувати щоденно. 

Політика ректорату спрямована на 

академічну доброчесність, прозорість та 

законність діяльності. Задля цього 

розроблено та впроваджено «Положення 

про запобігання академічного плагіату», 

«Положення про Комісію з питань етики та 

академічної доброчесності», «Кодекс честі 

ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Стефаника» і 

опубліковано їх на сайті. Викладеними в 

цих документах принципами 

(відповідальності, справедливості, 

академічної свободи, взаємоповаги, безпеки 

і добробуту, законності) та правилами 

поведінки студентів і працівників 

університету, які базують на відповідних 

законах, й керується кафедра готельно-

ресторанної та курортної справи у своїй 

діяльності. В університеті діє «Гаряча 

лінія» з ректором, «Телефон довіри», 

більшість вступних іспитів проводиться за 

комп’ютерно-тестовими технологіями, а 

іспит за допомогою онлайн-трансляції 

можна переглядати у реальному часі. 

Діяльність кафедри, ректорату з питань 

запобігання та виявлення корупції 

здійснюється на основі чинного 

законодавства України. 

Пропуски занять Відпрацювання пропущених занять 

відбувається у перший день   за графіком 

консультацій викладача з навчальної 

дисципліни  

Виконання завдання пізніше 

встановленого терміну 

Всі завдання здаються у встановлений 

термін, за винятком поважної причини у 

студента 

mailto:ihor.myronenko@pnu.edu.ua


Невідповідна поведінка під час заняття Вирішується згідно чинного законодавства 

України, Статуту університету 

Додаткові бали Виставляються під час семінарських занять 

за оригінальні відповіді студентів з 

заявленої теми 

Неформальна освіта Зараховуються, як підсумковий контроль,  

результати онлайн курсів на платформах 

Coursera, Prometheus, EdEra, які 

відповідають програмі навчальної 

дисципліни 

 

Викладач                                              д.ю.н., доцент Ігор МИРОНЕНКО  

                         


