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Дата: 01.02.2021 

Тема:  Інфраструктура  туристичних об’єктів та місць відпочинку  
Мета: Охарактеризувати інфраструктуру  туристичних об’єктів та місць відпочинку, розкрити його 

призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, мислення; виховувати 

повагу до професії. 

Хід уроку: 

     Туристська індустрія — взаємопов'язана система підприємств і підприємців, що надають 

туристам усі необхідні для споживання і достатні для здійснення самого процесу туризму 

туристські послуги, роботи і товари. Бурхливий розвиток масового туризму у світі викликав 

рівноцінний розвиток індустрії туризму і суміжних галузей господарства, науки і культури, 

системи освіти. 

    Під інфраструктурою туризму розуміються комплекс споруд, інженерних і 

комунікаційних мереж, у тому числі телекомунікаційного зв'язку, доріг, суміжні індустрії 

туризму підприємства, що забезпечують нормальний доступ туристів до туристських 

ресурсів, і їхнє належне використання з метою туризму, а також забезпечення 

життєдіяльності підприємств індустрії туризму. Це й автомобільні шляхи і залізниці, 

вокзали і термінали, системи регулювання дорожнього, повітряного, річкового і морського 

руху, системи теплопостачання, електричні і телефонні мережі й інше. Туристична 

інфраструктура сприяє виробництву туристичного продукту. 

    Під інфраструктурою туристичного бізнесу розуміють також сукупність організаційних 

структур і нормативно оформлених процедур, що забезпечують функціонування та 

взаємодію суб’єктів туристичної діяльності і регулюють рух матеріальних, фінансових, 

інформаційних потоків між ними та зовнішнім (соціальним і природним) середовищем. 

   Туристична інфраструктура охоплює: 

 туристичні ресурси – сукупність природних, історичних, культурних, соціально-

економічних та інших ресурсів відповідної території, які задовольняють різні 

потреби туриста; 

 суб’єктів туристичної діяльності – суб’єкти господарювання, що зареєстровані у 

встановленому чинним законодавством тієї чи іншої країни порядку, і мають 

ліцензію або дозвіл на здійснення діяльності, пов’язаної із наданням туристичних 

послуг та внесені до Державного реєстру суб’єктів туристичної діяльності; такий 

суб’єкт туристичної діяльності як туроператор безпосередньо та регулярно 

здійснюють діяльність щодо створення турпродукту, реалізації та надання 

туристичних послуг, а також посередницьку діяльність із надання характерних і 

супутніх послуг; 

 туристичну індустрію – сукупність суб’єктів туристичної діяльності, організаційні 

структури підприємств харчування, транспорту, торгівлі, закладів культури, освіти, 

спорту тощо, які забезпечують надання послуг, виробництво та реалізацію товарів 

для задоволення потреб туристів; 

 туристичні послуги – послуги щодо розміщення, харчування, інформаційно-

рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, 

розваг тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів; 

  туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс, який поєднує такі 

послуги, що реалізуються або пропонуються до реалізації за єдиною ціною. Сюди 

входять:  

а) послуги перевезення;  

б) послуги проживання;  

в) інші туристичні послуги, не пов’язані із перевезенням і проживанням. 



     Туристична інфраструктура виконує функції забезпечення функціонування та   взаємодії 

суб’єктів туристичної сфери та регулювання матеріальних, фінансових та інформаційних 

потоків. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке туристська індустрія? 

2. Що таке інфраструктура туризму? 

3. Що охоплює туристична інфраструктура? 

 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, та законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  про Італію, Грузію, Туреччину із  програми «Орел та решка» 

 

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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