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Тема: Вимоги до укладання туристичних договорів 

Мета: Охарактеризувати вимоги до укладання туристичних договорів; розвивати 

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

професії. 

Хід уроку: 

Договір - це угода двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення 

цивільних правовідносин. Сторонами договору можуть бути фізичні особи, працівники 

підприємства, організації, установи, фірми. 

   Змістом договору називають сукупність його умов, сформульованих сторонами 

витікаючими із закону, на якому засноване укладання договору. Умови укладання договору 

прийнято зводити до трьох груп: суттєві, звичайні й випадкові. Істотними є ті умови, які 

визнаються такими за законом або необхідні для договору даного виду, а також всі ті умови, 

щодо яких за заявою однієї зі сторін, повинне бути досягнуто згоди. При відсутності хоча б 

однієї з істотних умов договір не вважається дійсним, а якщо всі істотні умови є, то договір 

уважають дійсним навіть при відсутності інших умов. 

    Для кожного виду договорів є свої істотні умови, які необхідні й достатні для їхнього 

висновку (наприклад, за договором майнового наймання обов'язково повинні бути 

присутні: предмет договору, строк договору, наймана плата). До істотних умов відносяться 

умови, які хоча б одна зі сторін вимагає включити в договір. Звичайні умови договору 

характеризуються тим, що їхня наявність або відсутність ніякого впливу на факт укладання 

договору не робить. Такі умови втримуються в нормах цивільної вдачі, і їхня відсутність у 

договорі є підставою для застосування приписань цих норм (наприклад, за договором 

підряду підрядник у відповідності зі статтею 635 ЦК України зобов'язаний особисто 

виконати роботу незалежно від включення цієї умови в договір). Випадкові умови звичайно 

не втримуються в Договорах такого виду, але можуть бути ввключені за згодою сторін. 

Наприклад, до таких випадкових умов можна віднести домовленість про впакування товару 

при відправленні його продавцем покупцеві або про умови винагороди повірника за 

договором доручення. 

     Договори можуть укладатися в усній або письмовій (простий, нотаріальної) формі. 

Форма залежить від виду договору, предмета, учасників договору й т.п. 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке договір? 

2. Які складові договору? 

 

Домашнє завдання:  дати відповідь на питання для самоперевірки та 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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