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Аналіз наукових публікацій стосовно поняття ресурси туристичні 

свідчить, що в одних працях використовується словосполучення «туристичні 

ресурси», в інших – «туристичний потенціал», а іноді дані поняття вживаються 

одночасно як синоніми. Вважаємо доцільним визначити туристично-

рекреаційний потенціал регіону як наявність конкретних можливостей 

(детермінант), в т. ч. умов, факторів та ресурсів, які можуть бути використанні 

для розвитку туристичної та рекреаційної діяльності. 

Жидачівський район розташований у південно–східній частині Львівської 

області, басейні річки Дністер, яка поділяє його на дві частини: північну – 

лівобережну й південну – правобережну.  

Природно-географічні особливості району характеризуються 

різноманітністю та неповторністю. Рельєф району має чітко виражений 

передкарпатський характер. Цікавою частиною району є Опілля з урочищем 

Бакоцино, що має високо цінний природоохоронний, історико-культурний 

(військово-патріотичний) характер (рис.).  

 
 

Рис. Місце впадіння р. Свіча у р. Дністер, на задньому плані – урочище 

Бакоцино (світлина П. Романів). 

 

Щоправда, актуальна цінність території (природоохоронна оцінка) 

потребує залучення експертного середовища для проведення досліджень, 



експертиз, результатом яких буде виникнення нових природоохоронних 

територій та об’єктів.  

Гідрографічна мережа включає р. Дністер та її притоки р. Стрий та р. Свіча. 

Рослинний та тваринний світ також різноманітний, потребує охорони та 

потенційно може використовуватися як ресурс екотуризму, контрольованого 

мисливського туризму. 

Унікальним природним (природно-техногенним) об’єктом вважаємо 

найбільший і найглибший кар'єр в Західній Україні в с Подорожнє, котрий має 

90 метрів завглибшки, довжиною близько 3 700 м. Територія має потенціал 

рекреаційно-туристичного використання (пішохідні екскурсії, спортивна 

риболовля, стаціонарний рекреаційний відпочинок тощо). 

Район має тривалу історію формування та становлення, багату на події та 

пам’ятки, що збереглися до наших днів. Важливими історико-культурними 

центрами є Жидачів, Журавно, Ходорів, П’ятничани, Гніздичів, Соколівка. Ці 

населені пункти створюють територіально-туристичний каркас району та 

формують основу територіального туристичного продукту. 

Досліджуючи інфраструктуру Жидачівського району, простежено 

наявність та певні закономірності розташування закладів розміщення, 

харчування, транспортної системи, інформаційної інфраструктури тощо. 

Широка мережа автошляхів району знаходиться у незадовільному стані в сенсі 

безпеки руху автотранспорту. Необхідно не тільки відновити усі ділянки мереж 

сполучень, але і створювати нові сполучення (автостради, дороги тощо) та 

здійснювати перебудову та модернізацію старих комунікаційних артерій. Це 

пов’язано із необхідністю значних фінансових витрат як на будівництво, так і на 

ремонт та модернізацію. 

У 2016 р. в Жидачівському районі відповідно до даних Головного 

управління статистики у Львівській області функціонувало 5 готелів (з яких 2 

мотелі) та 1 спеціалізований засіб розміщення (дитячий інтернат в Журавно - у 

ньому є 120 ліжко-місць. Згідно візуального моніторингу, проведеною у 2017 р. 

працівниками міської ради. м. Жидачів відвідало близько 600 туристів. Тобто 

кидається в очі суттєва непропорційність даних відвідування міста і району. 

Упродовж 2016 р. у готелях Жидачівського району було розміщено лише 

16 іноземців. 

Досліджено та окреслено головні стратегічні цілі у розвитку туристичної 

галузі району. Стратегія розвитку Жидачівського району до 2025 року 

передбачає ряд важливих стратегічних рішень, котрі стосуються розвитку 

рекреації, туризму, екологічного стану середовища, культурної спадщини. 

Для прикладу виконання завдання з промоції використання території 

району у туристичній діяльності ми запропонували кілька різноманітних 

маршрутів південною частиною Жидачівського району. 

Пропоновані маршрути можуть бути пішохідні та комбіновані: пішохідно-

автомобільні. Важливо зазначити, що Жидачівський район, особливо його 

передкарпатська частина характеризується туристично-рекреаційними 

особливостями. Серед таких особливостей слід зазначити полікомпонентну 

структуру туристичних благ та ресурсів – від історико-культурних до унікальних 

природно-географічних та техногенних. В регіоні можна розвивати такі види 

туризму, як екотуризм, етнотуризм, водний туризм, пішохідний туризм, 



техногенний туризм тощо [2]. Для цього є необхідні ресурси. Необхідно лише 

правильно з інституційно-організаційної точки зору управляти факторами та 

умовами. 

Жидачівський район інтегрований у міжнародну співпрацю у різних 

галузях господарства. Місто Жидачів та Жидачівський район завдяки ряду 

якісних кроків (в попередні роки) намагаються заявити про себе як місце 

туристичного призначення в Україні та Польщі через туристично-інформаційну 

політику. Прикладом такого співробітництва є те, що ГО «Асоціація польських 

підприємців Львівщини» започаткувала проект «Журавно – місто історичної та 

культурної спадщини двох народів – українського та польського», що 

реалізується із жовтня 2016 року. Прикладом культурної та туристичної 

співпраці є наміри про відкриття першого в Україні музею «батькові польської 

літератури» Миколаю Рею у смт Журавно. У рамках цієї події підписано 

декларацію намірів, щодо відкриття у вересні 2018 року музею Миколая Рея у 

Журавні. Міжнародне співробітництво у туристичній галузі триває у межах 

Мікропроекту № 8 «Спільне представлення туристичних, етнічних та 

культурних особливостей Жидачівського району (Україна) та Сяноцького повіту 

(Польща) на міжнародному туристичному ринку», який реалізовує Жидачівська 

районна рада в партнерстві з Сяноцьким повітом у складі парасолькового 

проекту № IPBU.03.02.00-76-820/12-00 «Спільна промоція туристичних 

можливостей та культурно-історичної спадщини Львівської області, 

Підкарпатського і Люблінського воєводств» за співфінансування ЄС в рамках 

Програми транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-

2013». У рамках мікропроекту проводяться дослідження туристичної галузі 

району, різноманітні спільні навчання, майстеркласи, презентації, конференції 

[1]. 

Посилення міжрегіональної співпраці може допомогти консолідувати 

ресурси для вирішення пріоритетних проблем та сприяти усуненню значних 

диспропорцій у розвитку території, навіть попри брак фінансових ресурсів у 

місцевого бюджету. 

Інвестування коштів «заробітчан» у місцевий бізнес та розвиток сільського 

зеленого туризму сприятимуть підвищенню доходів сільських домогосподарств. 

Периферійність регіону продовжуватиме тенденцію недостатньої уваги до 

промоціювання його туристично-рекреаційних активів, що з іншого боку мусить 

активізувати місцеве населення та громади, акцент на транзитність району у 

сенсі річки Дністер (водний туризм) та можливість будівництва 

інфраструктурних об’єктів обслуговування туристів-водників. 

Результати нашого дослідження вказують на значний потенціал розвитку 

туристичного бізнесу в Жидачівському районі. 
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