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У  роботі  удосконалено  підхід  до  виявлення  особливості  розвитку 

авіаційної інфраструктури, що дозволяє відстежити вплив екзогенних факторів 

та їх структурні зміни; підходи щодо визначення взаємозв’язку пасажиропотоку 

від екзогенних факторів таких, як кількість виконаних рейсів, середньомісячна 

заробітна плата  та  інфляція,  на основі  використання кореляційно-регресійної 

моделі  для  пролонгації  відповідних  процесів  на  авіаційних  підприємствах 

держави;  механізм  розвитку  авіаційної  інфраструктури  в  умовах  активізації 

міжнародного  туризму,  головним  завданням  якого  є  суб’єктно-об’єктна 

взаємодія  вирішення  протиріч  на  основі  взаємозв’язку  методологічних 

складових; методичні підходи до аналізу пасажиропотоку на основі прогнозних 

середніх  величин,  що  сприяє  визначенню  стратегічних  орієнтирів  розвитку 

авіаційної інфраструктури в умовах активізації міжнародного туризму.

Дістало  подальший  розвиток  поняття  «транспортна  інфраструктура  в 

туризмі», що на відміну діючих, розглядається як сукупність взаємопов’язаних 

споруд (аеропорти, залізничні вокзали, станції, автобусні зупинки та ін.), шляхів 

сполучення  усіх  видів  транспорту  (доріг,  залізничних  колій,  повітряних 

коридорів,  водних  шляхів,  мостів,  тунелів,  каналів),  а  також  допоміжних 

засобів,  що задовольняють  потреби  у  перевезенні,  допомагають  просунути 

туристичні послуги до споживача (організації турів та екскурсій).

Ключові  слова:  авіаційна  інфраструктура,  аеропорт,  міжнародний 

туризм.

The work has improved the approach to identifying the peculiarities  of  the 

development  of  aviation  infrastructure,  which  allows  to  trace  the  influence  of 

exogenous  factors  and  their  structural  changes  to  diagnose  its  functioning  in 

conditions  of  international  tourism  intensification;  approaches  to  determining  the 

relationship between passenger traffic and exogenous factors such as the number of 

flights  performed,  average  monthly  wages  and  inflation,  based  on  the  use  of  a 

correlation-regression  model  for  prolonging  relevant  processes  at  state  aviation 

enterprises;  the  mechanism  of  development  of  aviation  infrastructure  in  the 



conditions  of  international  tourism intensification,  the  main  task  of  which  is  the 

subject-object  interaction  of  the  solution  of  contradictions  on  the  basis  of  the 

interconnection  of  methodological  components;  methodical  approaches  to  the 

analysis of passenger traffic on the basis of forecast average values, whichcontributes 

to the definition of strategic guidelines for the development of aviation infrastructure 

in the context of intensification of international tourism.

The  concept  of  "transport  infrastructure  in  tourism"  has  been  further 

developed, which, unlike the existing ones, is considered as a set of interconnected 

structures (airports, railway stations, stations, bus stops, etc.), routes of all types of 

transport (roads, railways, air corridors, waterways, bridges, tunnels, canals), as well 

as  auxiliary  facilities  that  meet  the  transportation  needs,  help  to  promote  tourist 

services to the consumer (organization of tours and excursions).

Keywords: aviation infrastructure, airport, international tourism.


	РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ	53

