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Тема:  Вплив фактору сезонності на формування асортименту туристичних послуг 

Мета: Охарактеризувати вплив фактору сезонності на формування асортименту туристичних 

послуг, розкрити його призначення; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять, 

мислення; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Туризм схильний до впливу факторів сезонності, як слідства періодичного зміни 

кліматичних умов протягом року. У високих широтах - це наступ холодних періодів, в 

тропічних і екваторіальних - сезону дощів або надмірної спеки. 

     Розрізняють високий, середній і низький сезони. Високий сезон характеризується 

умовами найбільш повноцінного використання туристами туристських ресурсів. За всіма 

ознаками жителям країн з відносно холодною зимою властиво прагнення відпочивати 

влітку і переважно в туристських центрах з більш теплим кліматом. Курорти 

Середземномор'я мають сезонний пік туристської завантаження літні місяці. Курорти 

Перської затоки, Червоного моря, Таїланд та інші країни Південно-Східної Азії привабливі 

в зимові місяці, коли клімат більш м'який і менш жарке.  

      Велика частина континентів розташована в північній півкулі і можна стверджувати, що 

там проживає значна частина населення Землі. У країнах, розташованих у південній півкулі, 

кліматичні зміни протилежні. З певних позицій це досить зручно. Заможні туристи країн 

європейського і північноамериканського континентів можуть взимку відвідати туристські 

центри Південної Америки, Південної Африки або Австралії, де настає теплий сезон. 

    Сезо́нний тури́зм — це відвідування туристської місцевості у певний час року. Сезонний 

туризм поділяють на два підвиди — односезонний і двосезонний. 

    Односезонний туризм поширений у тих районах, які відвідують у певний час року, 

переважно влітку або взимку. 

    Двосезонний туризм характеризується туристичними потоками і влітку, і взимку.    

Прийнято розрізняти чотири сезони туристичної активності: 

1. Сезон пік — період, найсприятливіший для організації рекреаційної діяльності людей, 

що характеризується максимальною щільністю туристів і найбільш комфортними умовами 

для рекреації. 

2. Сезон високий — період найбільшої ділової активності на туристичному ринку, час дії 

найбільш високих тарифів на туристський продукт і послуги. 

3. Сезон низький — сезон зниження ділової активності на туристичному ринку, для якого 

характерні найнижчі ціни на туристський продукт і послуги. 

4. Сезон «мертвий» — період, максимально несприятливий для організації рекреаційної 

діяльності (наприклад, дискомфортні погодні умови). 

    Головним чином сезонність у туризмі визначається місцевими природно-кліматичними 

умовами та ресурсами загалом, порою року (шкільні та студентські канікули, масові 

відпустки) та іншими факторами. Сезонні коливання і кліматичні умови країни також 

впливають на туристський попит. Вони мають такі особливості: 

 у Північній півкулі попит на туристсько-рекреаційні послуги інтенсивніший в 

третьому кварталі року, а також під час різдвяних і великодніх канікул; 

 сезонність попиту різна і залежить від виду туризму і території його освоєння. Так, 

лікувально-пізнавальний туризм схильний до сезонності меншою мірою, а 

курортний і гірськолижний — більшою мірою; 

  кожна дистинація може зовсім по-різному заповнюватися туристами протягом року. 

У зв'язку з цим попит на туристські послуги в окремому районі, країні, в масштабах 

всієї планети різний. 



     Особливо від фактора сезонності страждають курортні готелі. Справа в тому, що в 

економіці підприємства є такі поняття, як постійні і змінні витрати. Так, платежі за ремонт 

устаткування відносяться до витрат змінних. А от, наприклад, зарплата штатних 

працівників — це витрати постійні. Також, незалежно від завантаження готелю, готельєр 

зобов'язаний підтримувати громадські приміщення в чистоті, платити за обігрів всього 

будинку. З цієї причини багато курортних готелів в низький сезон закриваються. А вже з 

таких сезонних коливань випливає наступна проблема — це найм і збереження 

кваліфікованих працівників. У таких умовах і зацікавленість у праці організувати складно, 

тому що не працює основний метод стимулювання співробітників — кар'єрна драбина. З 

проблемою сезонності в туризмі в різних країнах борються по-різному. Так західна система 

поділу відпустки на дві частини — це якраз один з методів, завдяки якому намагаються 

диверсифікувати (розпорошити) навантаження на готельні площі рівномірно протягом 

року. Те ж саме відноситься і до дитячих канікул. Так, наприклад, у Великій Британії не має 

тримісячних шкільних канікул, тут на рівні Палати Лордів вирішувалося питання 

рівномірного розподілу відпочинку за сезонами (а точніше, відпочивальників). 

Питання для самоперевірки: 

1.Які особливості мають сезонні коливання і кліматичні умови на туристичний попит? 

2.Охарактеризуйте чотири сезони туристичної активності? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми, переглянути  будь-які міста з всіх країн з конспекту із  програми «Орел та 

решка», та записати що найбільше в ній вразило 

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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