
 

Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

        Знання - це наша сила! 

        Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

 

Урок № 85 

Дата: 31. 03.2022 

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: 

       Важливим елементом обслуговування клієнта є документальне оформлення взаємин. При 

цьому документи можуть бути розділені на три групи: 

1. Документи для замовлення (замовлення, лист бронювання, підтвердження бронювання). 

2. Документи для клієнта (договір, путівка, ваучер, страховий поліс, квиток на транспорт). 

3. Документи, що підтверджують особу туриста (паспорт, доручення на дітей і т. п.). 

   Перелік документів стосовно до конкретного туру залежить від безлічі факторів: набір послуг, 

вид туру, країна призначення, індивідуальний чи груповий тур, наявність дітей і т. д., і повинні 

відповідати нормативно-правовим документам України і країни (країн) перебування. 

   Заявка туриста (групи туристів) на бронювання туру повинна бути оформлена на спеціальному 

бланку. Заявка містить зведення про намір придбати ті чи інші турпослуги. 

  Згідно з Законом України "Про туризм", реалізація туристичного продукту здійснюється на 

підставі договору. 

  За договором на туристичне обслуговування, одна сторона (туроператор, турагент) за 

встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони 

(туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт). 

  До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про 

надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання. 

  Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно 

до закону. Договір на туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера. 

 

Урок № 86 

Дата: 31. 03.2022 

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: 

        До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має 

бути надана інформація про: 

1) основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) 

на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), в тому числі інформацію щодо термінів їх 

оформлення; 

2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, в тому числі протипоказання 

через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для 

участі в поїздці; 

3) туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на 

здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до 

законодавства про захист прав споживачів; 



4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його 

неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке 

забезпечення. 

Питання для самоперевірки: 

1.  На які групи розподіляють документи в туризмі? 

2. Яку інформацію зазвичай надають клієнту перед укладанням туристичних послуг? 

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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