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роль готельно-ресторанного КомПлеКсу 
та трансПортної системи у сучасній 

туристичній інфраструКтурі італії

У статті проаналізовано стан готельно-ресторанного 
комплексу та транспортної системи Італії на сучасному 
етапу. Детально висвітлена система класифікації готелів та 
ресторанів у Італійській Республіці. Велика увага приділена 
транспортній системі країни. 

This article analyzes the condition of the restaurant and hotel 
complex and transport system of Italy on the modern stage. The 
classification system of hotels and restaurants in Italy Republic 
lightened up in details. Great attention made for transport system 
of this country.

В статье проанализировано состояние отельно-ресторан-
ного комплекса и транспортной системы Италии на современ-
ном этапе. Детально проанализирована система класcификации 
отелей и ресторанов в Республике Италии. Большое внимание 
сосредоточено на транспортной системе страны.

Туризм вже давно став однією із головних галузей економіки 
кожної держави. Сучасний розвиток світової туристичної сфери 
характеризується певними диспропорціями в географічному роз
поділі: найбільші обсяги туристичних потоків та відповідно валют
них надходжень припадають на європейський регіон, де провідні 
позиції займають традиційні туристичні центри: Франція, Іспанія, 
Німеччина, Італія. Проте варто зауважити, що урядова політика 
цих країн, спрямована на залучення іноземного туриста та всебічну 
підтримку розвитку галузі, дає свої позитивні результати. У Італії 
частка туризму в створенні ВВП країни становить близько 25%, у 
створенні робочих місць – 16, 5%.

Досвід Італії в цій галузі може бути дуже корисним в найближчо
му майбутньому для України. Так як ми можемо бачити на прикладі 
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Італії, що можливо швидко та якісно побудувати потужний, а голо
вне дієвий та прибутковий туристичний комплекс, який дуже швид
ко здатний покрити витрати на своє створення та приносити при
буток, і тим самим це може стимулювати розвиток країни в цілому. 
Саме тому варто приділити увагу детальному розгляду цієї галузі.

Змоделювати особливості функціонування готельно – ресторан
ного комплексу Італії та висвітлити рівень розвитку транспортної 
системи на сучасному етапу

Насамперед, варто зазначити що дана тематика не була грун
товно досліджена у працях вітчизняних науковців. Проте, варто 
зауважити що з початку ХХІ століття в країнах СНД та й Украї
ни вцілому спостерігається приємна тенденція, щодо розгляду як 
фундаментальних так і конкретних питань стосовно міжнародного 
туризму. Можна відзначити праці Александрова А. та Мальської 
М.П. Деякі напрацювання стосовно міжнародного туризму побачи
ти у працях Олійника Я., Масляка П. та Воскресенського В.Ю. До
слідженню з питань “кукортних зон” присвячена праця Тімець О.В. 
Але варто зауважити, що ці праці мають лише оглядовий характер. 
Істотно невистачає комплексних досліджень які були б сфокусовані 
на розкриття значення туризму у певній країні, та змоделювання 
стану туризму у тій чи іншій країні на певному етапові.

Італія здавна вважається країною міжнародного туризму та від
починку. Щорічно тури до Італії роблять мільйони людей. Гарний 
відпочинок забезпечують різні турфірми, турагенти та туроператори.

Щорічно країну відвідує безліч туристів,як правило це туристи з 
Середземномор’я, Центральної та Північної Європи. Частка інозем
них туристів, які відвідують Італію є набагато більшою порівняно з 
тим, як самі італійці відвідують іноземні країни в статусі туристів.

Дуже добре розвинений туристичний бізнес в Італії дозволяє 
красиво приймати численних гостей. Чудовий середземноморський 
клімат, тепле і чисте море, чудові пляжі та історичні пам’ятки до
помагають це робити. Величезну роль у прийомі гостей відіграють 
готелі Італії. Вони тут на будь–який, в тому числі найвимогливіший 
смак. Це готелі європейського та світового рівня. 

Готельна інфраструктура країни пропонує 35870 отелів. У го
тельну індустрію Італії зроблені великі капіталовкладення та залу
чені іноземні інвестиції. Останнім часом побудовано багато нових, 
реконструйовано більшість існуючих готелів з доведенням їх показ
ників до європейського класу. У каталогах вказується 9400 готелів, 
що мають національну класифікацію [1].
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Взагалі готелі в Італії класифікуються не за зірками, а по катего
ріях: Deluxe, А, В і С. Готелі категорії Deluxe умовно відповідають 
5*, А – 4*, В –3*, а С –2*. Під “екскурсіонку” зазвичай пропону
ються готелі категорій В і С – прості, але чисті, зі всім необхідним 
устаткуванням в номерах. Басейни з прісною і морською водою є 
майже в кожному готелі. Кондиціонери в готелях 2* і 3* працюють 
по певному графіку залежно від погодних умов.

Найбільший місцевий ланцюг готелів “Рим” має в своєму розпо
рядженні 4555 кімнат категорії люкс, А і В. Поряд з великими пре
стижними готельними комплексами є скромніші і дешевші готелі, 
практикується розміщення гостей в кемпінгах, бунгало і наметах. 
За рівнем сервісу кемпінги діляться на категорії А, В і С. “Рим” вва
жається найвідомішою готельною системою Італії. Це найбільша і 
найдавніша мережа країни.

Останнім часом в Італії стало модним відпочивати на віллах. Їх 
тут так само безліч. Це сучасні та красиві особняки з усіма зруч
ностями. Як правило, всі вони розташовані в найкрасивіших і ма
льовничих куточках курортів країни. Відпочинок в Італії великою 
компанією на віллі обійдеться навіть дешевше, ніж в готелі.

Готелі Італії представляють собою сучасні готельні комплекси, 
обладнані всім необхідним для комфортного відпочинку. Багато го
телів Італії мають у своєму активі 5 зірок, що красномовно свідчить 
про високу якість обслуговування і розвинену інфраструктуру. При 
цьому, плануючи тури до Італії, зовсім необов’язково вибирати най
більш дорогі готелі країни. Навіть невеликі готелі Італії, відзначені 
трьома зірками, яких тут також дуже багато, Вас не розчарують [1].

Італія, історично і географічно пов’язана з морем, володіє чис
ленним морським флотом у ЄС, пропонує величезну кількість суден 
різного класу, а також 51 марину (стоянку для яхт), восьми з яких 
комісією ЮНЕСКО присвоєно блакитний прапор, та 17 669 місць 
швартування з досконалою системою берегового обслуговування.

Повітряний транспорт також дуже розвинений. Повітряні траси 
забезпечують більше 100 великих міжнародних авіаліній 67 держав. 
У країні діють 20 міжнародних аеропортів (у тому числі і на ост
ровах), а також десятки аеропортів місцевого значення, пов’язаних 
регулярними і чартерними рейсами з міжнародними. Італія має на
ціональну авіалінію – “Alitalia Express” [2]. 

Мережа шосейних доріг забезпечує добрі зв’язки із багатьма ост
рівними районами країни. Шосейні дороги є і на великих островах. 
Протяжність шосейних доріг – 317 000 км: з покриттям – 200 000 
км, без покриття – 100 000 км.
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На автомобільних дорогах Італії аварійність із смертельним ре
зультатом серед країн Європейського Союзу йде на 2 місці. Необ
хідно проявляти обережність.Уся материкова частина Італії має 
густу розгалужену мережу автобусних маршрутів [3]. 

Італія має невелику сітку залізничних доріг. Національні заліз
ниці зв’язують основні міста материкової частини Італії. Найваж
ливіша – від Риму до Неаполю і далі. Єдиним мінусом італійських 
поїздів є їхня повільність.

Транспортна мережа країни була сильно модернізована, в ре
зультаті чого сьогодні Італія має добре розвинену транспортну 
структуру, що дозволяє швидко і безпечно подорожувати по всій 
території держави. Найкраще розвиненим є морський вид транспор
ту. Це пов’язано із розташуванням Італії поблизу морів. Крім того, 
постійно створюються нові проекти, щоб інфраструктура цієї мере
жі стала більш надійною [2].

Таким чином, у Італії створена і діє одна із найкращих рекреа
ційних інфраструктур, що дозволяє задовольнити всілякі потреби: 
готелі, мотелі, розвинена транспортна інфраструктура.

Відпочинок у Італії пропонують майже всі туристичні компанії, а 
це свідчить про значну популярність даного регіону. Комплекс про
понованих послуг не обмежується просто організацією відпочинку, 
а передбачає проведення спеціальних заохочувальних програм.

Готельно–ресторанний комплекс включає в себе готелі, вілли, 
паби, кафе, котрі є недорогими, але високоякісними. Найкращі го
телі, зокрема 5–зірковий готель класу DELUXE “Hilton Portorossa”, 
пропонує туристам готельна система “Hilton”. 

 Транспортна система Італії розвинена дуже добре. Це забезпе
чує перевезення туристів навіть на острівній частині країни, адже 
крім традиційного автомобільного та залізничного транспорту тут 
здійснюються і морські перевезення
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