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У статті проведено дослідження сутності категорії "інфраструктура сільського зеленого туризму". Це було
здійснено через аналіз змісту таких дефініцій, як "інфраструктура", "туристична інфраструктура" та "сільська со-
ціальна інфраструктура". Детальний їх розгляд дав змогу встановити, що інфраструктура є допоміжною системою,
яка формується для сприяння розвитку окремим економічним об'єктам. Відповідно, туристична інфраструктура є
невід'ємною складовою розвитку туризму, сукупність об'єктів, які забезпечують відпочинок і розваги для туристів.
Детальний розгляд наукових концепцій трактування категорії "сільська соціальна інфраструктура" дозволило вста-
новити, що такий вид інфраструктури є сукупністю різних за своєю природою підсистем та об'єктів, які створюють
умови для функціонування сільської місцевості, сприяють ефективному її соціально-економічному розвитку. Вра-
ховуючи результати, що були отримані під час проведення дослідження, встановлено, що питання ідентифікації змісту
інфраструктури сільського зеленого туризму є малодослідженими, а отже, існує потреба в поглибленні теоретичних
та прикладних положень її функціонування. Відповідно у статті було обгрунтовано визначення сутності такого виду
інфраструктури, зокрема: інфраструктура сільського зеленого туризму — складна система взаємопов'язаних ком-
понентів, які у взаємодії створюють сприятливе середовище для виникнення нових господарств у сфері сільського
зеленого туризму, та забезпечення їхнього стійкого і ефективного розвитку.

The process of expanding tourist facilities that could satisfy the growing demand for rural green tourism services is
complicated by a wide range of problems, among which the most acute is the underdeveloped infrastructure. Recent
experience and scientific research show that the accelerated development of rural green tourism infrastructure can become
a catalyst for structural reconstruction of the economy, ensure demographic stability and solve urgent social and economic
problems in rural areas. Within the article, the essence of the category "rural green tourism infrastructure" is researched.
This was done through the content analysis of such definitions as "infrastructure", "tourism infrastructure" and "rural
social infrastructure". Their detailed examination made it possible to establish that the infrastructure is an ancillary
system that is formed to facilitate the development of a particular economic entity. Accordingly, tourism infrastructure
is an integral part of the tourism development, a set of objects that provide recreation and entertainment for tourists. A
detailed examination of scientific concepts of the interpretation of the category "rural social infrastructure" has made it
possible to establish that this type of infrastructure is a collection of subsystems and objects, different in nature, which
create conditions for the countryside functioning, contribute to its effective social and economic development. Taking
into consideration the results obtained during the study, it was found that the issues of identifying the content of rural
green tourism infrastructure are poorly researched; therefore, there is a need to deepen theoretical and applied provisions
of its functioning. Accordingly, essence of this type of infrastructure is substantiated within the article, in particular: the
rural green tourism infrastructure is a complex system of interconnected components that, in collaboration, create an
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Активізація господарської діяльності

підприємств у сфері сільського зеленого туриз-
му є важливою складовою розвитку сільських
територій. Низький рівень соціально-еконо-
мічного розвитку українського села зумовле-
ний значними чинниками різної природи. Про-
те, враховуючи глибину кризового стану, акти-
візувати покращення ситуації в цій сфері нині
неможливо в короткостроковій перспективі.
Відповідно, з огляду на таку ситуацію доціль-
но також розвивати суміжні до сільськогоспо-
дарської галузі сфери економіки, які частково
мають здатність покращити умови проживан-
ня сільських мешканців, рівень їхнього достат-
ку. Саме розвиток сфери сільського зеленого
туризму може сприяти реалізації окреслених
процесів. Поділяємо думку В.Г. Дарчук, яка
зауважує, що сільський (зелений) туризм ви-
ступає важливим чинником збереження сіл і
сільського населення, стабільного динамічно-
го збільшення надходжень до бюджету, акти-
візації розвитку багатьох галузей економіки
(транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво,
сільське господарство тощо) [8, с. 213].

Зважаючи на вищезазначене, дослідження
в цій сфері є актуальними, особливо важливи-
ми для розвитку українського села та для акти-
візації господарської діяльності в сільській
місцевості.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку туристичної інфраструк-
тури є актуальними й активно досліджуються
вітчизняними та закордонними вченими. Зок-
рема, серед них варто відзначити таких нау-
ковців: В. Буторіна, І. Гришова, В. В. Дружиніна,
І. Єрко, О. Залуніна, М. Забокрицька, Н. Ключ-
кович, Б. Кошова. Особливості розбудови си-
стеми сільської соціальної інфраструктури
розглядалися в працях А. Андрющенка, В. Ку-
черенко, С. Макухи, Г. Морозової, О. Ніколюк,
В. Рябоконь, Л. Рарок, О. Серьогіної-Берес-
товської, В. Ткачук, Т. Шабатура, а також за-
кордонних учених: G. Butnaru, J. Chen, H. Fu,

enabling environment for new rural green tourism businesses to emerge and ensure their sustainable and efficient
development. Therefore, the development of rural green tourism infrastructure will increase the standard of living of the
local population economically interested in maintaining and increasing the available resources.

Ключові слова: інфраструктура, туристична інфраструктура, сільська соціальна інфра-
структура, інфраструктура сільського зеленого туризму, соціальна інфраструктура, сільський
зелений туризм.

Key words: infrastructure, tourism infrastructure, rural social infrastructure, rural green tourism
infrastructure, social infrastructure, rural green tourism.

J. Guan, G. Gonсalves, A. Haller, J. Jeong, H. Li, G.
Quaranta, A. Trukhachev, J. Xu, T. Zhang та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕДОСЛІДЖЕНИХ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Попри численні напрацювання науковців у
сфері дослідження туристичної інфраструкту-
ри та розвитку сільського зеленого туризму, на
сьогодні питання вивчення інфраструктури
сільського зеленого туризму залишаються ма-
лодослідженими й потребують глибокого сис-
темного аналізу та обгрунтування.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд сутності інфра-

структури сільського зеленого туризму, розг-
ляд її як цілісної системи взаємопов'язаних
елементів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Отже, розвиток інфраструктури є дійсно

важливою передумовою формування передумов
для активного розвитку господарської діяль-
ності у сфері сільського зеленого туризму. Така
важливість, насамперед, зумовлена об'єктивни-
ми особливостями надання туристичних послуг
у цій сфері. Відповідно, специфіка сільського зе-
леного туризму вимагає наявність дорожньої та
транспортної інфраструктури, наявності со-
ціальної сільської інфраструктури. Надання до-
даткових послуг у межах туристичних про-
дуктів, що пропонуються господарями для
відвідувачів сільських садиб, також вимагає
створення додаткової інфраструктури.

Таким чином, проведемо аналіз інфраструкту-
ри розвитку сільського зеленого туризму. Дослі-
дження почнемо із з'ясування сутності таких
дефініцій, як "інфраструктура", "туристична
інфраструктура", "соціальна інфраструктура
села". Зауважимо, що в межах цієї статті сільський
зелений туризм як окрему економічну дефініцію
будемо розглядати як вид туризму, сутність яко-
го полягає у здійсненні тимчасового виїзду люди-
ни до сільської місцевості, проживанні в сільській
садибі господаря, що здійснюється з метою відпо-
чинку, ознайомлення з національними традиція-
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ми та особливостями сільського життя, долучен-
ням до природи, що не супроводжується надан-
ням туристами будь-яких платних послуг.

Розглянемо окремі наукові підходи до розг-
ляду сутності категорії "інфраструктура". Одра-
зу зауважимо, що ця дефініція є універсальним
економічним поняттям, оскільки є невід'ємною
складовою розвитку всіх економічних систем.
Саме тому питання дослідження особливостей
інфраструктурного забезпечення активного фун-
кціонування таких систем є важливими та обо-
в'язковими для врахування при розробці заходів
їх розбудови. Погоджуємося з позицією, що
інфраструктура є сектором економіки загально-
го призначення, тобто її елементи можуть одна-
ковою мірою використовуватись усіма суб'єкта-
ми ринкових відносин: від підприємств малого
бізнесу до транснаціональних корпорацій будь-
якої галузевої належності й виду діяльності, а та-
кож державних інституцій [2, c. 37].

Отже, інфраструктуру доцільно, на наше
переконання, розглядати як допоміжну систе-
му, що забезпечує розвиток основної системи.
Цілком зрозуміло, що система інфраструктури
є досить складною сукупністю різних за своєю
природою складових, оскільки активне функці-
онування економічних об'єктів, процесів або
систем залежить від їхньої ефективної роботи.

Інфраструктура сільського зеленого туриз-
му також є складною системою, що містить ве-
лику кількість підсистем, які у взаємозв'язку
формують єдиний простір для якісного надан-
ня відповідних туристичних послуг у цій сфері.
Цілком логічно припустити, враховуючи спе-
цифіку господарської діяльності підприємств
у сфері сільського зеленого туризму, що до-
слідження особливостей інфраструктурного
забезпечення розвитку економічних суб'єктів
необхідно здійснювати з урахуванням змісту
таких категорій, як "туристична інфраструкту-
ра" та "соціальна інфраструктура села". Роз-
глянемо етимологію окреслених дефініцій.

Туристична інфраструктура є невід'ємною
складовою активного розвитку всієї туристич-
ної галузі в країні. На сьогодні вже проведено
значну кількість досліджень для виявлення сут-
ності такої інфраструктури, її базових складо-
вих. Зокрема представимо декілька з них:

1) інфраструктура туризму — система
організацій та інституцій, діяльність яких спря-
мована на надання туристичних послуг з метою
збалансування інтересів суб'єктів туристично-
го ринку у відповідності до норм чинного за-
конодавства [9, с. 38];

2) інфраструктура туризму — комплекс спо-
руд, інженерних і комунікаційних мереж, у тому

числі телекомунікаційного зв'язку, доріг, суміжні
індустрії туризму підприємства, що забезпечують
нормальний доступ туристів до туристських ре-
сурсів, а також забезпечення життєдіяльності
підприємств індустрії туризму [4, с. 212];

3) інфраструктура туризму — комплекс
видів діяльності щодо створення умов для реа-
лізації туристських послуг. Слушним є і розу-
міння туристичної інфраструктури як сукуп-
ності різноманітних об'єктів, що використову-
ються для задоволення потреб туристів [6];

4) туристична інфраструктура — це склад-
не суспільно-географічне утворення системно-
го характеру, яке формується та функціонує за
наявності певної кількості елементів інфра-
структури туризму, які пов'язані між собою
прямими та зворотними зв'язками, структура
та інтенсивність яких формується під впливом
туристичного попиту [7];

5) туристична інфраструктура — це сукупність
штучно створених рекреаційних закладів та су-
путніх об'єктів, побудованих для загального ко-
ристування за рахунок державного інвестування:
автомобільні та залізничні дороги, пункти пропус-
ку, аеропорти, лікарні, школи тощо [1];

6) туристична інфраструктура — сукупність
об'єктів, які забезпечують відпочинок і розважан-
ня туриста; це базова умова розвитку туризму [2].

Аналіз окреслених підходів до розгляду сут-
ності категорії "інфраструктура туризму" ("тури-
стична інфраструктура") дає підстави визначити
такі особливості досліджуваної дефініції, а саме:

1) туристична інфраструктура є невід'єм-
ною складовою розвитку туризму, організації
відпочину споживачів туристичних послуг;

2) однією з ключових функцій туристичної
інфраструктури є функція забезпечення;

3) туристична інфраструктура — це цілісна
система взаємопов'язаних елементів, підсистем;

4) туристична інфраструктура — це пере-
важно сукупність штучно створених людиною
об'єктів та підсистем.

Отже, окреслені особливості також будуть
притаманними й системі інфраструктури розвит-
ку сільського зеленого туризму як одного з його
видів. Проте, зважаючи на специфіку цього виду
туризму, доцільно зауважити, що для надання
відповідних туристичних послуг об'єктивно не-
обхідно також залучати й інфраструктуру тієї
місцевості, де буде розміщено туристичний об'єкт
сільського зеленого туризму. Таким чином, важ-
ливим також є розвиток такої інфраструктури на
належному рівні, оскільки це впливатиме частко-
во і на якість надання туристичних послуг відпо-
чивальникам. Питання визначення сутності
сільської інфраструктури є досить складним, ос-
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кільки пов'язане з великою кількістю різних
об'єктів, підсистем та інститутів, які існують у
сільській місцевості й у комплексі забезпечують
розвиток сіл та селищ у державі.

У науковій літературі найчастіше вчені оперу-
ють категоріями "соціальна інфраструктура села",
"сільська соціальна інфраструктура". Розглянемо
її сутність більш докладно. І.Ю. Гришова зазна-
чає, що найзагальнішому розумінні соціальна
інфраструктура представлена сукупністю об'єктів,
що забезпечують задоволення потреб населення
шляхом надання благ та опосередковано вплива-
ють на ефективність суспільного виробництва че-
рез основну продуктивну силу — людей [6]. Соц-
іальна інфраструктура є матеріально-речовою ба-
зою соціальної сфери села, сукупністю об'єктів,
що належать сфері обслуговування сільського на-
селення (житлове, комунальне господарство,
транспорт, зв'язок, торгівля, громадське харчу-
вання, побутове обслуговування, охорона здоро-
в'я, соціальне забезпечення обслуговування, осв-
іта, культура, мистецтво, спорт), функціонування
яких спрямоване на задоволення його потреб, ос-
кільки забезпечує оптимальні умови для раціо-
нальної діяльності, передусім самої людини [5].

Категорію "сільська соціальна інфраструкту-
ра" пропонується розглядати з позиції систем-
ного підходу, а саме: сільська соціальна інфраст-
руктура — це організаційно-економічна система,
що забезпечує рух різного виду потоків: товар-

них, фінансових, трудових, інформаційних, з ме-
тою задоволення оптимальних умов життєдіяль-
ності сільської соціально-територіальної
спільноти у взаємодії з територіальною економ-
ічною системою (підприємства АПК, сільського
населеного пункту, сільського адміністративно-
го району, регіону, країни) [3]. Подібного підхо-
ду дотримується також інший автор, який заува-
жує, що сільська соціальна інфраструктура — це
система галузей, розташованих на певній тери-
торії, які виконують різні соціальні функції, що
створюють умови для ефективного функціону-
вання людини і виробництва, соціальні умови
відтворення працівників і гармонійного розвит-
ку членів їх сім'ї [4]. Таким чином, сільська со-
ціальна інфраструктура являє собою сукупність
різних за своєю природою підсистем та об'єктів,
які створюють умови для функціонування
сільської місцевості, сприяють ефективному її
соціально-економічному розвитку.

Отже, враховуючи, що інфраструктура
сільського зеленого туризму є сукупністю
об'єктів туристичної та сільської соціальної
інфраструктури, на рисунку 1 представлено мо-
дель системи такої інфраструктури.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
У статті проведено грунтовний аналіз сут-

ності інфраструктури сільського зеленого ту-
ризму. Це було реалізовано через дослідження

Рис. 1. Система інфраструктури сільського зеленого туризму
Джерело: складено авторкою.
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змісту таких економічних категорій як "турис-
тична інфраструктура" та "сільська соціальна
інфраструктура". Визначено, що розуміння сут-
ності інфраструктури сільського зеленого ту-
ризму не можливо здійснити без розгляду ок-
реслених дефініцій, особливостей функціону-
вання таких об'єктів, оскільки їх взаємозв'язок
та часткова взаємозалежність визначають інсти-
туційні передумови для подальшого функціону-
вання сільського зеленого туризму в країні.

Отже, запропоновано інфраструктуру сіль-
ського зеленого туризму розглядати так: склад-
на система взаємопов'язаних компонентів, які у
взаємодії створюють сприятливе середовище
для виникнення нових господарств у сфері
сільського зеленого туризму, забезпечення
їхнього стійкого та ефективного розвитку. Та-
кож результати проведеного дослідження доз-
воляють констатувати недостатній рівень роз-
робки теоретичних, методичних та прикладних
положень функціонування та розбудови систе-
ми інфраструктури сільського зеленого туриз-
му в Україні, що зумовлює існування потреби в
проведенні додаткових досліджень у цій сфері.
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