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Дата: 25.11.2020 

Тема:  Права та обов’язки туриста. 

Мета: Охарактеризувати права та обов’язки туриста., розкрити їх призначення; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

    Оскільки реалізація туристичного продукту здійснюється на підставі договору, то його 

форма і зміст не повинні суперечити українському законодавству, в тому числі 

законодавству в сфері захисту прав споживачів. Турист має право зажадати від 

постачальника (туроператора чи турагента) надання йому всіх послуг, що входять у тур, 

незалежно від того, хто реалізує ці послуги. Якщо ж настають умови, що істотно змінюють 

обставини, з яких сторони виходили при заключенні договору (наприклад, погіршення умов 

подорожі, зміна термінів його здійснення, непередбачений ріст транспортних тарифів, 

податків, зборів, різка зміна курсів валюти, недобір мінімальної кількості туристів у групі і 

т. п.), то кожна зі сторін вправі вимагати зміни чи розірвання договору, а також 

відшкодування збитків. 

   Туристи і екскурсанти мають право на: 

 реалізацію закріплених Конституцією України прав громадян на відпочинок, 

свободу пересування, відновлення і зміцнення здоров'я, на безпечне для життя і 

здоров'я довкілля, задоволення духовних потреб, захист і повагу людської гідності; 

 необхідну і достовірну інформацію про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового 

перебування, а також виїзду з країни (місця) тимчасового перебування і перебування 

там, про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші 

об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан 

навколишнього середовища; 

 інформацію про наявність ліцензії у суб'єкта, що здійснює підприємницьку 

діяльність у галузі туризму, дозволів, сертифікатів, інших документів, наявність 

яких передбачена законодавством; 

 отримання обов'язкової інформації, що передує укладенню договору; 

 отримання туристичних послуг, передбачених договором; 

 особисту безпеку, захист життя, здоров'я, прав споживача, а також майна; 

 одержання відповідної медичної допомоги; 

 відшкодування матеріальних і моральних збитків у разі невиконання або 

неналежного виконання умов договору; 

 сприяння з боку органів державної влади України в одержанні правових та інших 

видів допомоги, а громадяни України також і за її межами; 

 реалізацію інших прав.  

      Туристи і екскурсанти зобов'язані: 

 не порушувати прав та законних інтересів інших осіб, вимоги законів, які діють на 

території країни перебування; 

 виконувати митні, прикордонні, санітарні та інші правила; 

 поважати політичний та соціальний устрій, традиції, звичаї, релігійні вірування 

країни (місця) перебування; 

 зберігати довкілля, дбайливо ставитися до об'єктів природи та культурної спадщини 

в країні (місці) тимчасового перебування; 

  дотримуватися умов і правил, передбачених договором про надання туристичних 

послуг; 

 надавати персональну інформацію в обсязі, необхідному для реалізації туристичного 

продукту; 

 дотримуватися під час подорожі правил особистої безпеки; 

 відшкодовувати збитки, завдані їх неправомірними діями. Виконувати інші 

обов'язки, передбачені законодавством України та законодавством країни 

тимчасового перебування. 



 

Питання для самоперевірки: 

1. На що мають право туристи та екскурсанти? 

2. Які обов’язки у туристів та екскурсантів? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми 

Рекомендована література: А. Михайличенко «Туроперейтинг», К: Наукова думка, 2018; 

В. К. Бабарицька,,О. Ю. Малиновська «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-

термінологічні основи, сервісне забезпечення тур продукту», К: Наукова думка, 2018 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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