
Методологічні пояснення 

  
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – постійно або тимчасово діючі, 

спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для оздоровлення, 

відпочинку, розвитку дітей, що мають визначене місце розташування, матеріально-

технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення 

та відпочинку дітей. Дитячі заклади оздоровлення – це дитячі заклади санаторного 

типу, дитячі центри та позаміські заклади оздоровлення та відпочинку. До дитячих 

закладів відпочинку належать табори з денним перебуванням, дитячі заклади праці та 

відпочинку і наметові містечка. 

Колективні засоби розміщування – засоби розміщування, в яких надають місце 

для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, із загальною кількістю місць 10 або більше. 

До колективних засобів розміщування належать готелі та аналогічні засоби 

розміщування (готелі, мотелі), засоби розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання (хостели, будинки відпочинку, пансіонати відпочинку, бази 

відпочинку, туристські бази, гірські притулки), кемпінги та стоянки для житлових 

автофургонів і причепів та інші засоби розміщування (гуртожитки для приїжджих, інші 

місця для тимчасового розміщування).  

Туризм – діяльність відвідувачів, які здійснюють поїздку до основного місця 

призначення за межами їх звичного середовища (за умови, що тривалість такої поїздки 

становить менше року), з будь-якою основною метою (ділова поїздка, відпочинок або 

інша особиста мета), окрім роботи за наймом у суб’єкта-резидента в країні або місці 

відвідування. 

В'їзний туризм – діяльність відвідувачів-нерезидентів у межах відповідної країни 

під час в'їзної туристичної поїздки. 

Виїзний туризм – діяльність відвідувачів-резидентів за межами відповідної країни 

під час виїзної туристичної поїздки. 

Внутрішній туризм – діяльність відвідувачів-резидентів у межах відповідної 

країни під час внутрішньої  туристичної поїздки або частини виїзної туристичної поїздки. 

Турист – відвідувач (внутрішній, в'їзний або виїзний), поїздка якого включає 

ночівлю. 

Туристичні оператори (туроператори) – юридичні особи, для яких 

виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного 

продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька 

діяльність із надання характерних і супутніх послуг і які в установленому порядку 

отримали ліцензію на туроператорську діяльність. 

Туристичні агенти (турагенти) – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, 

які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту 

туроператорів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, а також 

посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг. 
  

 


