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SCIENTIFIC APPROACHES TO CONCEPTUALIZATION AND CLASSIFICATION  
OF TOURIST INFRASTRUCTURE

1Andrii SLASHCHUK, 2Halyna BERNADSKA

Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine 
1Slashchuk.Andriy@eenu.edu.ua, 2galina.kot.1993@gmail.com

Abstract: The article analyses definition and origin of the term “infrastructure” in relation to the tourism industry. The 
content and classification of the “tourist infrastructure” concept are analyzed on the basis of domestic and foreign approaches. 
The authors tried to define main components of tourist infrastructure. Successful development of tourist industry is impossible 
without appropriate tourist infrastructure, ensuring material and technical provision for tourism and plays an important role 
in satisfying of tourists’ needs. Despite an enormous quantity of scientific researches connected with tourist infrastructure 
development, there is a lack of its single definition acceptable for all scientists.

In Ukraine tourist infrastructure is usually defined as a combination of certain facilities ensuring tourist activity and 
providing hosting, servicing and transporting for tourists: hotels, tourist complexes, campings, motels, boarding houses, 
catering, transport businesses, cultural and sports facilities etc. However, a strict definition to characterize tourist infrastructure 
does not exist. That is why a large number of approaches to tourist infrastructure take place. In our article we examined 
the researches of the scientists, who have worked on this issue: T. O. Volkova, H. J. Dovhopola, I. V. Yerko, J. S. Korabelnikova,  
D. A. Korneva, S. P. Kuzyk, I. M. Minich, O. V. Mischenko, V. I. Novikova, M. J. Rutynskyj, O. V. Stetsjuk, L. M. Cherchyk,  
I. M. Shkola, etc. The most significant foreign contributions by V.Havoretski and A.Rain were considered as well. Materials 
from Tourism and Transport Forum, 2012, covering the structuring of tourist infrastructure into 4 types, were also important  
for our elaboration.

Tourist infrastructure includes a large amount of services necessary to satisfy tourist’s demands and ensure comfortable 
stay at the destination, thus promoting its attractiveness. We distinguish between the main (accommodation and catering, 
communication, tour operators), additional (entertainment and recreation facilities, tourism information giving centers, 
specialized shopping facilities) and maintenance (checkpoints, petrol stations, banking institutions, insurance groups, health 
protection and public utility services) tourist infrastructure.
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Анотація: У статті проаналізовано тлумачення та походження терміну «інфраструктура». На основі багатьох 
наукових підходів (як вітчизняних, так і закордонних) проаналізовано сутність поняття «туристична інфраструктура» та 
ї ї класифікацію. Визначено основні складові туристичної інфраструктури.

Туристична індустрія не може успішно розвиватися без відповідної туристичної інфраструктури, яка забезпечує 
матеріально-речову складову туризму і відіграє важливу роль у задоволенні потреб туристів. Проте, незважаючи на 
значну кількість наукових праць, пов’язаних з розвитком туристичної інфраструктури, на сьогодні не існує єдиного 
прийнятного для науковців ї ї визначення. У даній статті ми розглянемо праці, де найґрунтовніше, на нашу думку, 
охарактеризовано туристичну інфраструктуру та ї ї основні елементи.

В Україні туристичну інфраструктуру визначають, як сукупність певних суб’єктів туристичної діяльності (готелі, 
туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту 
тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів. Однак, чіткого твердження, яке б з точністю 
характеризувало туристичну інфраструктуру немає. Тому існує чимало підходів до тлумачення даного твердження. 
У своїй роботі ми розглянемо публікації авторів, що займалися цією проблематикою, це зокрема: Т. О. Волкова,  
Г. Є. Долгопола, І. В. Єрко, Я. С. Корабельнікова, Д. А. Корнева, С. П. Кузик, І. М. Мініч, О. В. Міщенко, В. І. Новикова,  
М. Й. Рутинський, О. В. Стецюк, Л. М. Черчик, І. М. Школа та ін. Серед зарубіжних значущими вважаємо праці В. Ґаворецькі 
та А. Райна. Важливими для написання статті є матеріали Форуму з туризму та транспорту (Tourism and Transport  
Forum, 2012), де висвітлено поділ туристичної інфраструктури на чотири види.

Туристична інфраструктура включає велику кількість послуг, необхідних для задоволення потреб туристів і 
збільшення їх кількості, а також комфортного перебування в пункті призначення, а саме це шляхи сполучення, об’єкти 
проживання та харчування та інші допоміжні установи. Ми виділяємо основну (заклади розміщення та харчування, 
шляхи сполучення, туристичні підприємства), додаткову (заклади дозвілля та розваг, центри надання туристичної 
інформації, спеціалізовані торговельні заклади) та обслуговуючу (пропускні пункти, АЗС, банківські установи, страхові 
агенції, заклади охорони здоров’я та комунального обслуговування) туристичну інфраструктуру. 

Ключові слова: туризм, інфраструктура, туристична інфраструктура, елементи туристичної інфраструктури, 
функції туристичної інфраструктури.
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Fremdenverkehrslehre), 1942 року. Автори вважають, 
що туризм – це комплекс явищ і відносин, котрі 
виникають у зв’язку з переміщенням осіб в інших 
місцях від їхнього проживання, та жодним чином не 
пов’язані з їх трудовою діяльністю (Божко, 2012).

Поняття «туризм» в Законі України «Про туризм» 
(2018) трактується як тимчасовий виїзд особи з місця 
проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-
ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної 
діяльності в місці перебування.

На наш погляд, туризм – це сфера господарювання, 
суть якої полягає в організації проведення свого 
вільного часу та відвідування нових місць та 
об’єктів, які знаходяться за межами постійного місця 
проживання з метою відпочинку та оздоровлення 
не довше ніж на рік. Важливою умовою туризму, 
вважаємо, є те, що турист не повинен займатися 
оплачуваною роботою у місці призначення,  
виключенням є тільки бізнес-подорожі.

Туристична індустрія не може успішно 
розвиватися без відповідної туристичної 
інфраструктури, яка забезпечує матеріально-
речову складову туризму і відіграє важливу 
роль у задоволенні потреб туристів. Для того, 
щоб туристичні дестинації відповідали запитам 
туристів, необхідно чимало коштів інвестувати 
саме в туристичну інфраструктуру. У цьому 
відношенні кожна країна повинна заохочувати 
максимальне використання наявного туристичного 
потенціалу, привабливість якого може залучити 
значну кількість туристів. Зі збільшенням числа 
туристів, деякі туристичні напрямки стають більш 
конкурентоспроможними і більш привабливими для 
інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури 
(Бернадська, Лебіч, & Цибульська, 2019).

Проте, незважаючи на значну кількість 
наукових праць, пов’язаних з розвитком туристичної 
інфраструктури, на сьогодні не існує єдиного 
прийнятного для науковців та практиків туристичної 
галузі її визначення. Та, перш ніж розглядати 
поняття «туристична інфраструктура», варто 
проаналізувати тлумачення та походження терміну 
«інфраструктура».

Походження терміну «інфраструктура» 
в світовій літературі прослідковується в двох 
напрямках. Перший напрямок пов’язує виникнення 
інфраструктури з будівельною діяльністю, другий – 
пов’язує виникнення терміну з військовою сферою 
і трактує інфраструктуру як комплекс споруд і 
комунікацій, що забезпечують успіх військових 
операцій (Грищенко, 1998).

Трактування поняття «інфраструктура» з’явилося 
у 60-70 роках ХХ століття у роботах Д. Кларка та  
А. Маршала, де було розширено даний термін. Автори 
вказують на важливість дослідження інфраструктури 
як елементу, що відіграє важливу роль у наданні 
суспільних послуг (Брунець, 2012).

На думку В. І. Новикової (2016), інфраструктуру 
варто розуміти, як сукупність засобів, закладів, 
споруд, мереж та інших елементів матеріально-
технічної бази, що допомагають здійснювати 
конкретний вид діяльності. Автор виділяє чотири  

Вступ. У даний час в економіці кожної 
країни велика увага приділяється динамічному 
розвитку туризму, адже ця сфера господарювання 
є досить прибутковою та дозволяє забезпечити 
робочими місцями багатьох людей. Туризм – це 
виїзд людини за межі свого звичного перебування 
з метою відпочинку та оздоровлення. Варто 
відмітити, що туристична діяльність тісно 
пов’язана з туристичною інфраструктурою, 
адже остання покликана задовольняти потреби 
туристів. Тому ми вважаємо доцільним більш 
детальніше обґрунтувати саме суть туристичної 
інфраструктури. Позаяк, визначення туристичної  
інфраструктури має неоднозначний характер. В 
науковій літературі не існує єдиного прийнятного 
для науковців та практиків туристичної галузі її 
визначення. Науковий пошук в цій сфері визначається 
багатогранністю  підходів та авторських позицій 
щодо трактування її сутності.

Теоретико-методологічні основи дослідження. 
В Україні туристичну інфраструктуру визначають, як 
сукупність певних суб’єктів туристичної діяльності 
(готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, 
пансіонати, підприємства харчування, транспорту, 
заклади культури, спорту тощо), які забезпечують 
прийом, обслуговування та перевезення туристів. 
Однак, чіткого твердження, яке б з точністю 
характеризувало туристичну інфраструктуру немає. 
Тому існує чимало підходів до тлумачення даного 
твердження. У своїй роботі ми розглянемо публікації 
вітчизняних та закордонних авторів, що займалися 
цією проблематикою, це зокрема: Т. О. Волкова, 
Г. Є. Долгопола, І. В. Єрко, Я. С. Корабельнікова, 
С. П. Кузик, І О. В. Міщенко, В. І. Новикова, 
М. Й. Рутинський, Л. М. Черчик, І. М. Школа,  
В. Ґаворецькі та ін.

Мета та завдання дослідження. Метою даного 
дослідження є обґрунтування  суті туристичної 
інфраструктури, класифікація та виділення функцій. 
Для досягнення мети необхідно проаналізувати 
публікації, що стосуються дослідження туристичної 
інфраструктури, аби детально охарактеризувати 
сутність даного твердження, виділити основні 
елементи та підходи до поділу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туризм – галузь господарювання, що невпинно 
розвивається. Намагаючись вказати на важливість 
конкурентоспроможності в туристичному секторі, 
слід насамперед визнати той факт, що туризм, як 
явище, залежить від дуже широкого кола факторів і 
має великий вплив на напрямок розвитку регіону і 
суспільства в цілому. Туризм дуже складний сектор 
економіки, розвиток якого впливає на прогрес і 
процвітання національної економіки. 

В науковому обігу існують різні підходи 
до визначення суті та значення туризму. Одне з 
перших загальноприйнятих і найбільш точних є 
визначення туризму швейцарськими вченими В. 
Хунцікером (Walter Hunziker) і К. Крапфом (Kurt 
Krapf) у спільній фундаментальній праці «Генплан з 
навчання туризму як науки» (Grundriss der allgemeinen 
 ______________
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і складається із засобів розміщення, харчування, 
транспорту, сервісу активного відпочинку, роздрібної 
торгівлі та іншого обслуговування.

Туристична інфраструктура, згідно з А. 
Панасюком –  це цілий ряд пристроїв та установ, 
що становлять матеріальну та організаційну основу 
для розвитку туризму. Вона складається з чотирьох 
основних елементів: заклади розміщення, об’єкти 
харчування та напоїв, транспортні засоби та допоміжні 
засоби. Автор класифікує туристичну інфраструктуру 
на: комерційну (готелі, заклади харчування), публічну 
(шляхи сполучення, комунальні послуги), змішану 
(туристична інформація, супровід) (Panasiuk, 2007).

Варте уваги трактування туристичної інфра-
структури волинськими науковцями. Так, Л. М. Чер-
чик, О. В. Міщенко та І. В. Єрко (2014) інфраструктуру 
територіально-рекреаційної системи поділяють на 
виробничу (транспорт, зв’язок, будівельна сфера, водо- 
та енергопостачання) та соціальну (готелі, мотелі, 
кемпінги, приватні будинки, транспортні організації, 
підприємства торгівлі, громадського харчування, 
побутового обслуговування, культурно-розважальні 
та медичні установи). Слушно відмітити, що автори 
не включають у ТІ транспорту мережу.

Волкова Т. О. (2015), розглядаючи територіальну 
туристську інфраструктуру, вважає, що це комплекс 
взаємопов’язаних структур і об’єктів, що становлять 
основу функціонування туристично-рекреаційної 
галузі на певній території. Відповідно до цього 
підходу територіальна туристська інфраструктура 
включає в себе кілька складових частин: цільову, 
базову, супутню і підтримуючу.

Інші тлумачення сутності «туристична 
інфраструктура» подані у різних наукових джерелах, 
наводимо у таблиці 1.

У науковій літературі є різноманітні погляди 
на кількість та тип компонентів, що представляють 
туристичну інфраструктуру. Відповідно до Форуму 
з туризму та транспорту (Tourism and Transport 
Forum, 2012), туристична інфраструктура є ланцюгом 
постачання транспортної, соціальної та екологічної 
інфраструктури, що співпрацює на регіональному 
рівні для створення привабливого туристичного 
напрямку. Транспортна інфраструктура в цьому 
ланцюжку надає доступ туристам з міжнародних та 
внутрішніх ринків, включаючи дороги, аеропорти та 
залізниці. До соціальної інфраструктури відносять 
об’єкти у вигляді приміщень для розміщення туристів. 
Екологічна інфраструктура є природною цінністю, 
до неї відносять національні парки, морські парки та 
резерви, які відвідувачі можуть відвідати. На додаток 
до цих трьох типів інфраструктури, туристична 
інфраструктура включає спільну інфраструктуру, 
що складається з мережі регіональних, державних і 
національних туристичних організацій на ринку.

Крім цієї класифікації, міжнародні наукові 
джерела часто вказують на класифікацію туристичної 
інфраструктури на чотири категорії, а саме: фізична 
(готелі, мотелі, ресторани, транспорт, зв’язок, 
водопостачання, електрика); культурна (заклади 
культури, ярмарки та фестивалі, місцеве мистецтво та 
музика, місцеві звички та традиції, мова, харчування); 

види інфраструктури: соціальну, виробничу, 
універсальну та спеціалізовану.

Визначення інфраструктури туризму має 
неоднозначний характер. У науковій літературі існує 
чимало підходів та авторських позицій. У даній статті 
ми розглянемо праці, де найґрунтовніше, на нашу 
думку, охарактеризовано туристичну інфраструктуру 
та її основні елементи.

У Законі України «Про внесення змін і доповнень 
до Закону України «Про туризм» туристичну 
інфраструктуру (ТІ) визначають, як сукупність певних 
суб’єктів туристичної діяльності (готелі, кемпінги, 
мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транс- 
порту, заклади культури, спорту тощо), які 
забезпечують прийом, обслуговування та пере- 
везення туристів (Роїна, 2005). 

В Енциклопедичному словнику-довіднику 
з туризму подано таке тлумачення туристської 
інфраструктури – «сукупність додаткових галузей 
і закладів, котрі організовують та обслуговують 
індустрію туризму та туристську діяльність в цілому» 
(Смолій, Федорченко, & Цибух, 2006, с. 103). На нашу 
думку, дане тлумачення досить загальне та повністю 
не розкриває його сутності.

Доволі ґрунтовними є визначення туристичної 
інфраструктури І. М. Школою (2003). Автор 
зазначає, що ТІ – це сукупність штучно створених 
рекреаційних закладів (санаторії, профілакторії, бази 
відпочинку, готелі, мотелі, хостели, садиби, заклади 
ресторанного обслуговування, торгово-розважальні 
центри тощо) і супутніх об’єктів, побудованих для 
загального користування за рахунок державного 
фінансування (автомобільні та залізничні сполучення, 
пункти пропуску, аеропорти, лікарні, школи тощо). 
Варто відмітити, що дане твердження є досить 
вагомим, однак ми відмічаємо, що супутні об’єкти 
не обов’язково мусять бути побудовані за рахунок 
державного інвестування, позаяк зараз важливе 
місце займають приватні вкладення у розбудову  
туристичної інфраструктури. 

Як зазначають у своїх працях Г. Є. Долгопола та  
Я. С. Корабельнікова (2013), інфраструктуру у 
туристичній галузі складають будинки та споруди, 
транспортне сполучення, заклади культури та 
мистецтва, а також інші супутні об’єкти, що беруть 
участь в наданні туристичних послуг. Науковці 
виділяють дві групи ТІ: основну (виробничу) – 
заклади розміщення, харчування, транспорт;  
супутню – заклади культури, торгово-розважальні, 
спортивні заклади, заклади охорони здоров’я та інші.

Згідно з С. П. Кузиком (2011), туристична 
інфраструктура – цілісна система, яка складається 
з двох підсистем: соціальної та виробничої, які 
тісно пов’язані між собою. Автор акцентує увагу на 
тому, що ТІ певною мірою впливає на формування 
туристичних регіонів, їх спеціалізацію та профіль. До 
ТІ науковець відносить установи та заклади, діяльність 
котрих пов’язана із задоволенням потреб туристів, 
транспортне сполучення та об’єкти розміщення.

Туристична інфраструктура, на думку польського 
дослідника В. Ґаворецькі (Gaworecki, 2000), є 
компонентом регіонального туристичного продукту 
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є забезпечення туристів засобами пересування, 
проживання, харчування, а також супутніми потре-
бами, такими як культурні, розважальні, побутові.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, на 
нашу думку, туристична інфраструктура є основою 
розвитку туризму та використання існуючих ресурсів 
у місці призначення. ТІ включає велику кількість 
послуг, необхідних для задоволення потреб туристів 
і збільшення їх кількості, а також комфортного 
перебування в пункті призначення, а саме це шляхи 
сполучення, об’єкти проживання та харчування та 
інші допоміжні установи. Ми виділяємо основну 
(заклади розміщення та харчування, шляхи 
сполучення, туристичні підприємства), додаткову 
(заклади дозвілля та розваг, центри надання 
туристичної інформації, спеціалізовані торговельні 
заклади) та обслуговуючу (пропускні пункти, АЗС, 
банківські установи, страхові агенції, заклади 
охорони здоров’я та комунального обслуговування) 
туристичну інфраструктуру.

обслуговування (банківські послуги, турагенства, 
страхові агентства, туристичні гіди); управління 
(правоохоронна система, митниця) (Raina, 2005).

У наукових джерелах також зустрічається 
поділ ТІ на виробничу інфраструктуру (транспорт, 
інформаційно-комунікаційна інфраструктура, 
комунальне господарство та ін.) та інфраструктуру 
сфери послуг (туроператори і турагенти, заклади 
розміщення, підприємства громадського харчування, 
торгівлі, безпеки, підприємства відпочинку та розваг). 
Інші ж включають в її склад такі блоки: базові об’єкти 
інфраструктури (аеропорти, залізничні вокзали, інші 
транспортні центри, дорожні мережі, комунікації, водо-, 
тепло-, газо- і електропостачання, водовідведення, 
зв’язок та інформаційне забезпечення); засоби 
розміщення; супутня інфраструктура (транспортне 
обслуговування, підприємства харчування, індустрії 
розваг, об’єкти туристичного показу та ін.).

З усього вище сказаного, можна зробити висновок, 
що основними функціями інфраструктури туризму 

Таблиця 1. 
Перелік тлумачень терміну «Туристична інфраструктура»

Автори Сутність туристичної інфраструктури
В. С. Кравців, 
Л. С. Гринів, 
М. В. Копач та
С. П. Кузик (1999)

Сукупність підприємств й інституцій, які є територіальним, матеріальним 
і організаційним підґрунтям розвитку туризму. ТІ охоплює чотири основні 
елементи: об’єкти розміщення, харчування, супутню та комунікаційну сферу.

О. О. Бейдик (1997)
Поєднання транспортного сполучення та засобів, заклади розміщення, 

комунікацій та інших установ, які необхідні для стабільного функціонування 
туристських комплексів.

О. В. Ільїна (2004)
Сукупність шляхів сполучення та місць розміщення, транспортних засобів, 

комунікацій та інших установ, необхідних для стабільного функціонування 
туристських комплексів.

І. В. Зорін та
В. О. Квартальнов (2001)

Комплекс діючих споруд і мереж виробничого, соціального і рекреаційного 
призначення, який використовується для забезпечення життєдіяльності туристів. 
Автори виділяють виробничу, соціальну та рекреаційну інфраструктуру.

В. І. Новикова (2016)
Виділяє інфраструктуру рекреаційної діяльності та розуміє це як  сукупність 

засобів, закладів, споруд, мереж та інших елементів матеріально-технічної 
бази.  Поділяє на спеціалізовану, соціальну, універсальну.

І. М. Мініч
(2002)

Розглядає ТІ з точки зору соціології та пропонує визначення – соціальна 
інфраструктура туризму. Під даною дефініцією автор розуміє комплекс 
видів діяльності щодо створення умов для реалізації туристських послуг. 
Ядром соціальної інфраструктури туризму, на думку науковця, є готельне 
господарство, що матеріально  забезпечує функціональну гостинність.

Д. А. Корнева (2012) ТІ –  сукупність матеріально-речових об’єктів, діяльність яких спрямована 
на втілення туристичних потреб туристів.
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