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Туристична індустрія-складова туристичної інфраструктури, 
яку формують усі туристичні підприємства та суб’єкти, що 
надають основні і супутні для туризму послуги. Це сукупність 
окремих елементів, які охоплюють різні галузі обслуговування: 
ресторани, мотелі, готелі, будинки відпочинку, об’єкти 
пізнавального, лікувального, оздоровчого, спортивного, 
ділового призначення та забезпечують обслуговування 
перевезення і надання туристично-екскурсійних послуг [1]. 

Одним із найважливіших компонентів туристичної 
інфраструктури є готельне господарство. Готельне 
господарство Буковини є розвинутим і в цілому задовольняє 
попит туристів. Заклади розміщування пропонують номери від 
„економ-класу” до „люкс-апартаментів”. Станом на 2014 рік на 
території області функціонувало 87 готелів і аналогічних 
закладів розміщування, що на 8,8% більше, ніж на 2013 рік [2].  

Однією з основних складових туристичної інфраструктури є 
ресторанне господарство. Мережа підприємств ресторанного 
господарства по області в порівнянні з 2012 роком зменшилась 
на 36 об’єктів (закрилось 4 ресторани, 28 кафе, 2 бари та 2 

їдальні). Мережа ресторанного господарства не зазнала 
скорочення в Вижницькому, Глибоцькому та Путильському 
районах. 

Не менш важливого значення для розвитку туристичної 
сфери має транспортна інфраструктура. У Чернівецькій 
області транспортна інфраструктура представлена 
автомобільним, залізничним, авіаційним і міським електричним 
транспортом. Перевагами залізничного транспорту є: 
регулярність роботи незалежно від погодних умов та пори року, 
швидкість та комфортність переміщень.  Автомобільний 



транспорт займає провідне місце серед усіх видів пасажирського 
транспорту. Представлений переважно автобусами різних 
марок. Автобус, як засіб пересування туристів, найвигідніші під 
час короткочасних туристичних поїздок, екскурсій та 
подорожей, для трансферів, відвідування спортивних і 
культурних заходів. Основна привабливість авіаційного 
транспорту з погляду перевезень туристів, це швидкісність, 
особливо на великих відстаннях, і комфортність. 

Інфраструктура туризму Чернівецької області 
характеризується наявністю 10 санаторно-курортних і 
оздоровчих закладів, закладів відпочинку, з яких діяло тільки 6. 
Ліжковий фонд оздоровчих закладів становив 1577 місць [2]. 

У туристичній інфраструктурі регіону значне місце належить 
пам’яткам історії, культури та архітектури. Проте, незважаючи 
на значний історико-культурний потенціал регіону, треба 
визнати низький рівень його використання в туристичних цілях, 
що зумовлюються кількома причинами: багато історико-

культурних пам’яток перебувають у занедбаному стані, 
вимагають реконструкції та відновлення, відповідного режиму 
збереження та охорони тощо [3]. 

Отже, туристична інфраструктура Чернівецької області є 
важливою передумовою формування повноцінного туристичного 
ринку. Від рівня її функціональності та доступності залежить 
сформованість туристичної індустрії регіону. Таким чином, попри 
значний туристично-рекреаційний потенціал Буковини, 
туристична інфраструктура регіону функціонує неефективно. 
Основною проблемою її подальшого розвитку залишається не 
стільки нарощування потужностей, скільки підвищення якості 
обслуговування та розширення асортименту туристичних послуг. 
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