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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
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Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
вул. М. Кривоноса, 2, 46027, м. Тернопіль, Україна
Проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку рекреаційного господарства Тернопільської обл. у контексті довготермінових програм розвитку туристичної галузі регіону.
Виокремлено основні напрями оптимізації територіальної організації рекреаційного господарства області. Визначено за допомогою SWOT-аналізу сильні та слабкі сторони, можливості та
загрози розвитку галузі в регіоні.
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Розвиток рекреаційної галузі є важливою складовою розвитку господарського
комплексу багатьох регіонів України, а особливо тих, які мають багатий ресурсний
потенціал. Таким регіоном є Тернопільська обл., що вирізняється потужним природнорекреаційним та історико-культурним туристичним потенціалом, однак недостатній
розвиток інфраструктурних об’єктів у регіоні, який мав би забезпечувати привабливість туристичних об’єктів, ще не сприяє реалізації потужного потенціалу для розвитку
рекреаційного господарства. Подолання наслідків економічної кризи у цьому,
як і інших регіонах, значно залежить від ефективного використання місцевих
рекреаційних ресурсів, розвитку сфери обслуговування, створення сприятливого
інвестиційного клімату, усебічної підтримки інноваційних проектів.
Перспективною умовою розвитку рекреації в області є сучасна інфраструктура,
об’єкти якої мають забезпечити комфортні умови обслуговування рекреантів. Для
цього необхідно реконструювати транспортні комунікації до рівня, який відповідав би
європейським стандартам. Не менш важливим є реконструкція діючих і будівництво
нових готельно-ресторанних комплексів зіркового типу. Важливе значення в організації обслуговування туристів має також організація належного медичного обслуговування, транспортна доступність медичних установ. Власне не тільки окреслення
проблем розвитку рекреації, а й способи їхнього вирішення сьогодні є особливо
актуальними.
Вагомий внесок у вивчення загальнотеоретичних питань і вирішення прикладних
завдань, розвитку рекреаційного господарства зробили О. Бейдик, В. Джаман,
О. Заставецька, О. Любіцева, М. Мальська, В. Руденко, М. Рутинський, О. Топчієв,
О. Шаблій, В. Явкін та ін. Однак незважаючи на появу теоретичних і прикладних
розробок з проблем рекреаційної діяльності в українській науці ще нема єдності
поглядів на сутність поняття рекреаційне господарство, його структуру, ще недостатньо розвинені питання оцінки рекреаційного потенціалу, окремих напрямів нової
рекреаційної діяльності.
_____________________
© Пушкар Б., 2014
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Наша мета – виявити за допомогою SWOT-аналізу сильні та слабкі сторони рекреаційного господарства регіону, можливості розвитку та перешкоди.
Потужний природно-ресурсний, суспільно-історичний потенціал, його раціональне та
повноцінне використання у Тернопільській обл. є передумовами забезпечення її
стабільного та стрімкого соціально-економічного розвитку. Основні передумови
розвитку туристичної галузі області найоб’єктивніше відображає SWOT-аналіз (табл. 1).
Таблиця 1
SWOT-аналіз туристичної галузі Тернопільської обл.
1. Сильні сторони
Вигідне суспільно-географічне положення;
Багатий природно-рекреаційний потенціал (лікувальні мінеральні води, лісові, ландшафтні, геоморфологічні (у тім числі спелео-) ресурси, природоохоронні території);
унікальна суспільно-історична спадщина;
популяризація фестивальних заходів як унікальних туристично-рекреаційних продуктів;
комунікаційна доступність; наявність регіональних програм розвитку туризму в області;
зростання конкуренції на ринку туристичних
послуг;
активна позиція населення щодо розвитку
туристичної галузі області

3. Можливості
Використання географічного положення для збільшення міжобласних туристичних потоків;
використання природного потенціалу для розвитку сільського зеленого, екологічного, водного,
оздоровчо-лікувального відпочинку;
залучення об’єктів історико-культурної спадщини до
нових пізнавальних та розважальних туристичнорекреаційних проектів; облаштування закладів
розміщення та відпочинку в місцях із туристичними атракціями; населення регіону через низький
рівень доходів; низький рівень інвестиційної
активності туристичної галузі.
Впровадження новітніх технологій у процесі
здійснення туризму та рекреації; облаштування
транспортної
інфраструктури
дасть
змогу
збільшити кількість пасажироперевезень у межах
області до об’єктів туризму;
збільшення кількості готельних закладів та
агросадиб дасть змогу здійснювати довготривалий
відпочинок поблизу туристичних дестинацій;
створення якісного туристичного продукту через
зростання конкуренції на ринку туристичних
послуг

2. Слабкі сторони
Недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури (низький рівень надання послуг у
туристичних закладах; недостатня кількість закладів розміщення та харчування, невпорядкований
стан автошляхів);
низький рівень реклами та поінформованості
населення щодо туристичних програм регіону;
недостатній рівень кваліфікації працівників
туристичної сфери;
відсутність державних програм збереження та
відновлення унікальних туристичних пам’яток;
високий рівень дигресії популярних туристичних
ресурсів і територій;
низький рівень попиту на туристичний продукт з
боку проведення на території регіону туристичних
конференцій, виставок, ярмарок; створення
туристичних кластерів; запозичення іноземного
досвіду в процесі використання туристичних
атракцій
4. Загрози (перешкоди)
Недостатнє фінансування з державного бюджету
нових туристичних програм; зменшення кількості
іноземних туристів через недосконалість туристичної інфраструктури та низький рівень надання
туристичних послуг; невідповідний рівень заробітної плати у туристичній сфері; руйнування
архітектурних пам’яток у випадку їх запустіння;
зменшення туристичних потоків через низький
рівень маркетингу туристичної галузі регіону;
надмірне використання вичерпних природнорекреаційних ресурсів; недофінансування туристичних програм
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Із цього аналізу випливає, що сильних сторін та можливостей для розвитку рекреаційної діяльності Тернопільської обл. є більше, аніж слабких сторін та перешкод.
Реалізація зазначених можливостей потребує значних капіталовкладень та підтримки
з боку держави. Проте така стратегія дає змогу в майбутньому отримати позитивний
соціально-економічний ефект у межах регіону та його окремих населених пунктів.
З огляду на той факт, що туризм впливає на понад 50 секторів економіки регіону,
насамперед транспорт, торгівлю, будівництво, сільське господарство і є перспективним
напрямом перебудови економіки. Тернопільською обласною державною адміністрацією 2012 р. схвалено проект Програми розвитку туризму в Тернопільській обл.
на 2013–2015 рр. [2].
Серед основних напрямів діяльності програми є такі (див. табл. 2): удосконалення
системи адміністративно-правового регулювання туризму; аудит та інвентаризація
наявних туристичних ресурсів (для забезпечення удосконалення структури управління
туристичною сферою на обласному рівні Управлінням з питань туризму спільно з
Державним агентством туризму та курортів України впроваджено процес паспортизації
кожного туристичного об’єкта регіону й обстеження туристичних потоків та аналізу
діяльності суб’єктів туристичної галузі); формування інвестиційних пропозицій
у регіоні (участь в інвестиційних форумах, участь у спільних проектах міжнародного
співробітництва в туризмі); розвиток пріоритетних напрямів туризму (районами
пріоритетного розвитку туризму визнано національний природний парк “Дністерський
каньйон”, заповідник “Кременецькі гори”, Кременецько-Почаївський державний
історико-архітектурний заповідник, національний історико-архітектурний заповідник
“Замки Тернопілля”, міста Тернопіль, Збараж, Бережани, Борщів, Теребовля, Бучач,
курорти у смт Гусятин та м. Микулинці, с. Зарваниця Теребовлянського р-ну);
розвиток туристичної інфраструктури; рекламно-інформаційна діяльність.
Напрями розвитку туристичної діяльності визначили з огляду на низку проблем, які
постають в регіоні. Однією з них є недосконалість системи збирання статистичної
інформації, що не дає змоги оцінити реальний стан розвитку туристичної галузі. За
даними Управління з питань туризму Тернопільської ОДА, кількість суб’єктів
туристичної діяльності, що подають звіти, скорочується. Наприклад, якщо за 2009 р.
прозвітувало 120, то за 2011 – 87, за 2012 – 75 суб’єктів туристичної діяльності.
Стримують розвиток туристичної галузі області неналежний стан сервісної інфраструктури, рівень розвитку індустрії відпочинку та розваг в області, а також невідповідність сучасним вимогам матеріально-технічної бази туристично-рекреаційних об’єктів.
Однією із гострих проблем в області є стан під’їзних шляхів до основних туристичних об’єктів. Зокрема, із загальної кількості 65 під’їзних шляхів до основних туристичних об’єктів станом на 01.11.2012 р. капітального ремонту потребували шляхи по п’яти
напрямах, середнього та ямкового – 54, та не потребували ремонту тільки 6 із них.
За інформацією Служби автомобільних доріг – одного з виконавців заходів Програми – у 2009–2012 рр. капітальний ремонт, реконструкція доріг та їхнє будівництво
в області не проводили через відсутність фінансування. А незначні обсяги робіт
з поточного ремонту та експлуатаційного утримання не спроможні модернізувати
наявну дорожню мережу області й спрямовані лише на утримання її в проїжджому
стані в літній та в зимовий періоди.
Гальмують розвиток туризму в області відсутність індустрії відпочинку та розваг (за винятком м. Тернопіль), недостатня кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох
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популярних туристичних об’єктів, незадовільний стан більшості пам’яток культурної
спадщини. Районними державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування виділено земельні ділянки для розбудови закладів сервісного обслуговування
туристів та відпочинку.
Таблиця 2
Характеристика окремих заходів програми та завдань комунального підприємства
Тернопільської ОДА “Тернопільський обласний інформаційно-туристичний
краєзнавчий центр” [2]
Заходи Програми
Завдання КП
Організація участі у міжнародних, вітчизняних, Проведення рекламно-інформаційної, виставкотуристичних виставкових та презентаційних вої та видавничої діяльності на замовлення
заходах
Тернопільської обласної ради, місцевих органів
виконавчої влади, за власною ініціативою і за
участю суб’єктів туристичної діяльності та
інших зацікавлених юридичних осіб
Організація регіональних виставок, конферен- Організація, участь або представництво на
цій, фестивалів, семінарів та інших заходів
конференціях, семінарах, культурно-освітніх
подіях, благодійних акціях, розвиток різних
видів рекреаційно-туристичної діяльності
Формування інвестиційної привабливості області. Участь у розробленні привабливих інвестиСприяння у залученні іноземних і вітчизняних ційних проектів у галузі туризму та залучення
інвестиційних та кредитних коштів у розвиток закордонних інвестицій;
матеріально-технічної бази
діяльність із залучення та розміщення інвестицій
Підтримка
туристичного
іміджу області. Розроблення та дистрибуція аудіовізуальних
Проведення рекламних турів для представників інформаційно-рекламних матеріалів, видання
туристичних
компаній,
засобів
масової друкованих періодичних видань з метою
інформації та інших зацікавлених організацій
створення позитивного привабливого іміджу
області забезпечення проведення прес-турів для
журналістів
Участь в інвестиційних форумах
Участь у всеукраїнських та міжнародних
економічних і політичних форумах, спрямованих на розвиток туристичної сфери
Створення видавничої бази з виготовлення Виробництво, редакційна, видавницька і поліграрекламної продукції і сувенірів
фічна діяльність, торгівля поліграфічною продукцією; організація, виробництво та продаж
сувенірів, товарів народних промислів і народного споживання, туристичного обладнання

Як наслідок, в області щорічно зростає кількість закладів розміщення. Наприклад,
якщо станом на 01.01.2009 р. в області діяло 40 готелів та інших закладів розміщення,
то станом на 1 грудня 2012 р. їхня кількість збільшилась до 79. Зокрема, лише 2012 р.
в області відкрилося шість нових готелів: ресторанно-готельний комплекс “Надія” у
Бережанах на 12 місць, готель “Візит” у Бучачі на 11 місць, туристично-відпочинковий
комплекс “МішиН – СІТІ” в с. Добровляни Заліщицького р-ну на 35 місць, бар-готель
“Едельвейс” у Збаражі на 12 місць, готель “Старе місто” у Кременці на 66 місць, готельноресторанний комплекс “Джентльмен” у Тернополі на 10 місць. Готовими до експлуатації є
ще три готелі у смт Монастирська, м. Кременець (“Калина” та “Людмила”), в с. Окопи
Борщівського р-ну, які зможуть приймати туристів найближчим часом.
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Проте зазначимо, що відкриття в області нових об’єктів готельного бізнесу відбувається за кошти інвестицій приватного бізнесу, що безумовно позитивно впливає на
виконання заходів Програми. Проблемою є також брак заходів з боку органів місцевого
самоврядування та виконавчої влади щодо використання наявного потенціалу природних лікувальних ресурсів окремих територій області, що не дає змоги залучити
додаткові резерви до розвитку територій та, відповідно, наповнення місцевих бюджетів.
Відповідно до вимог Закону України “Про курорти”, передбачено механізм створення
та розвитку курортів, а саме: підготовка клопотань та подання цих клопотань про
оголошення територій курортними, розгляд клопотань та їхнє погодження, розходження
державної екологічної та санітарно-гігієнічної експертизи, прийняття рішень про
оголошення природних територій курортними територіями. До переліку населених
пунктів, які віднесені постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1996 р. № 15 760
до курортних, введено: смт Гусятин, с. Скоморохи Бучацького р-ну, смт СкалаПодільська Борщівського р-ну та смт Микулинці і с. Конопківка Теребовлянського р-ну.
Однак у досліджуваному періоді органами місцевого самоврядування зазначених
територій не готували клопотання про надання територіям особливого статусу.
Лише Гусятинська райдержадміністрація ще до 2008 р. розробила бізнес-план інвестиційного проекту “Розвиток курортополісу “Гусятин” через впровадження інноваційної моделі використання конкурентних переваг бальнеологічного курорту”. Проте на
сьогодні туристичну діяльність тут не проводять у рамках запланованого, цей факт
можна пояснити нестачею коштів та недостатньою рекламацією курорту.
Також 2009 р. у рамках реалізації проекту “Впровадження новітніх механізмів
функціонування рекреаційно-туристичного комплексу Гусятинського району для
забезпечення сталого розвитку громад” Густинська районна рада спільно з
КП “Гусятинський інформаційно-туристичний центр” замовила генеральний план
забудови с. Калагарівка та курортополісу “Калагарівка”.
Стримує розвиток туристичної діяльності в регіоні недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами. Наприклад, у складі більшості
районних державних адміністрацій питаннями туризму займаються відділи культури та
туризму. В області діє лише чотири туристично-інформаційні центри: у м. Тернопіль,
м. Заліщики, смт Гусятин та м. Борщів. Загалом протягом чотирьох років Програмою
виконано низку завдань (див. табл. 3): здійснено рекламно-інформаційну діяльність з
проведенням культурно-мистецьких заходів, виставок та заходів щодо інвестиційного і
туристично-рекреаційного потенціалу області.
Як бачимо з табл. 3, на показники ефективності впливають окремі чинники організаційного характеру, тому вони є дещо нестабільними. Наприклад, у 2009 р. до
проведення масових заходів долучено організацію фестивалю “Зборівська битва”, на
проведення якого додатково виділено кошти в сумі понад 190 тис. грн з обласного
бюджету.
Водночас кількість примірників придбаної презентаційної та відеорекламної продукції і сувенірів у 2010 р. порівняно із 2009 зменшилась майже на 60 %. У 2011–
2012 рр. зафіксовано зростання кількості примірників майже вдвічі. Також простежується тенденція до зменшення в складі презентаційної продукції кількості придбаних
книжок і сувенірів та зростання кількості путівників.
На вартість проведення масових заходів вплинуло те, що у 2009–2010 рр. для організації Західноукраїнської виставки-фестивалю оплачували оренду виставкової площі.
З 2011 р. виставку проводять на закуплених павільйонах просто неба [2].
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Таблиця 3

Аналіз виконання показників ефективності програм розвитку туризму
в Тернопільській області за 2009–2012 рр. [4]

показник
ефективності, середні
витрати на одиницю
продукту, грн

показник продукту,
кількість

показник
ефективності, середні
витрати на одиницю
продукту, грн

показник продукту,
кількість

показник
ефективності, середні
витрати на одиницю
продукту, грн

2012 р.

показник продукту,
кількість

Придбання
презентаційної продукції та сувенірів (шт.) –
усього,
з них:
книги
сувеніри
путівники
Участь у презентаційних
виставкових
заходах
Організація
виставок,
конференцій,
семінарів та
інших заходів
Проведення
рекламних
турів для
представників туристичних компаній та ЗМІ
Заходи сприяння в організації релігійного, паломницького
туризму

2011р.

показник
ефективності, середні
витрати на одиницю
продукту, грн

Напрями
використання
коштів

2010 р.

показник продукту,
кількість

2009 р.

1400

20,17

4600

7,69

6400

10,16

11075

11,77

2110
100
9650

51,36
35,0
12,24

50
10250
0

35,00
35,00
5,76

100
633

135
8,17

75
1100
0

135
10,93

8

25625

9

4755

12

11640

19

3205

6

10879

7

6114

10

13970

18

3383

2

28700

2

21350

5

3860

4

5175

1

4000

1

6600

1

2000

1

6000

Важливим чинником розвитку туризму регіону є інвестиційний клімат у його межах. Тому важливе завдання сьогодні – розбудова напрямів інвестування туристичних
атракцій. До 2015 р. планують втілити в життя три інвестиційні туристичні проекти:
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створення курортополісу “Гусятинський”, Кременецького тренувального центру
зимових видів спорту та розвиток навчально-спортивної бази олімпійської підготовки
з біатлону у с. Підгороднє Тернопільського р-ну. Особливо привабливим є район
Кременечинни, сприятливий для будівництва гірськолижних трас для дітей та молоді.
Місто Кременець розміщене неподалік траси Київ–Чоп, а також на автошляху
Тернопіль–Рівне–Луцьк. Його вигідне транспортно-географічне положення зумовлює
перспективу розвитку рекреаційного комплексу курортного використання, оскільки тут
проходять туристичні маршрути до Почаївської лаври, Збаразького замку та Вишнівецького палацу, а також до туристичних принад Львівської та Волинської областей.
Сприятливий інвестиційний клімат варто запровадити в районі Дністерського каньйону, який має добрі природні умови та ресурси для створення оздоровчо-курортного
регіону, організація локальних туристично-рекреаційних центрів з розвиненою
інфраструктурою у смт Коропець, м. Заліщики та смт Мельниця-Подільська сприяла б
комплексному використанню багатих туристичних ресурсів цього регіону [6, с. 300–302].
Оцінка туристичного потенціалу дала змогу прогнозувати оптимальні види туристичної діяльності в межах досліджуваного регіону. Отже, найбільш перспективними
видами рекреації та туризму в області є: оздоровчий, спортивний (спелео- та водний
туризм), сільський зелений, пізнавальний, науковий (археологічний), сакральний (паломницький), розважальний (фестивальний).
Наприклад, на території Придністер’я (яка має найбільш атрактивне поєднання
природного та суспільно-історичного потенціалу) є великі перспективи для розвитку
нових видів туризму, серед яких – сільський зелений туризм, фестивальний туризм та
пригодницький туризм. Потенційними об’єктами фестивального туризму є оборонні
споруди у Бучачі, Язловці, Підзамочку, Окопах, Кудринцях, Висічці, Кривче,
смт Скала-Подільська. Тут можна проводити фестивалі середньовічної культури,
відтворення лицарських боїв тощо за прикладом Кременецької та Збаразької фортець,
Бережанського замку. Поки що цей напрям неможливий через зруйнованість цих
споруд, а масове скупчення людей може призвести до ще більшого їх руйнування.
Населені пункти західної частини Тернопільської обл. є не менш привабливими для
проведення розважального туризму. У Бережанському р-ні проводять такі відомі
фестивалі, як “Дзвони Лисоні” (с. Посухів), “Рурисько” та “Бережанський замок” (м. Збараж).
Найліпші перспективи має проведення фестивальних заходів, присвячених середньовіччю, на території оборонних споруд. Зазначимо, що багато об’єктів є популярними серед туристів і часто відвідуваними, однак дороги, які ведуть до споруд, а також
самі споруди під тиском великих туристопотоків починають руйнуватися, а оскільки
суспільно-історичні ресурси, на відміну від більшості природних ресурсів, самі не
здатні до відновлення, то в наукових дослідженнях треба звернути увагу на визначення
туристичних навантажень на такі споруди [1]. Це дасть змогу контролювати процес
руйнування архітектурних споруд та вживати заходи, які певним чином можуть
зменшити навантаження на об’єкт у періоди найбільшого напливу туристів. Наприклад,
у найбільш відвідуваному Збаразькому замку варто встановити спеціальні знаки
орієнтування для двох чи більше екскурсійних груп, які одночасно перебувають на
території об’єкта, а також для зменшення фізичного навантаження під час проведення
фестивалів треба використовувати прилеглу територію до замку, зменшуючи потік
людей до самої фортеці.
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Загалом для розвитку розважального туризму в регіоні потрібно вирішити такі
завдання:
− формування законодавчої бази щодо розвитку туризму;
− проведення моніторингу місцевих історико-культурних об’єктів, внесення їх до
списку Держреєстру нерухомих пам’яток України;
− дослідження та поліпшення туристичної інфраструктури в зоні перспективних
об’єктів туристичних відвідувань;
− розробка нових туристичних маршрутів по маловідомих історичних містечках,
де є руїни споруд чи залишки історичних міст;
− розвиток індустрії розваг;
− залучення до розвитку інфраструктури інвестиційних коштів;
− залучення студентської молоді до розробки і реалізації проектів розвитку
туристичної галузі в області.
Важливим етапом розвитку фестивального туризму регіону є залучення інвестицій та
втілення інноваційних проектів під час проведення фестивалів. Зокрема, Тернопільська
обласна державна адміністрація щорічно сприяє проведенню Західноукраїнської
туристичної виставки-фестивалю в Тернополі.
Протягом 2012 р. туристично-рекреаційний потенціал області презентували у
15 спеціалізованих всеукраїнських, міжрегіональних та міжнародних туристичних
виставках та форумах, які відвідало понад 10 тис. осіб. Серед них: Всеукраїнська
туристична виставка “Туризм. Спорт. Мисливство і риболовля – 2012” (м. Харків),
Міжнародна туристична виставка UITT-2012 (м. Київ), Туристична виставка “Відпочинок, туризм, курорт – 2012” (м. Запоріжжя), VII Міжнародний інвестиційний форум (м. Тернопіль), VI Західноукраїнська туристична виставка-фестиваль (м. Тернопіль),
І Туристичний фестиваль “Київщина туристична” (м. Київ), Міжрегіональна туристична
виставка “Писанкове Прикарпаття” (м. Івано-Франківськ) та ін.
До уваги візитерів виставкової експозиції Тернопільської обл. для ознайомлення
пропонували рекламно-презентаційну продукцію архітектурно-історичних заповідників, оздоровчих закладів, закладів розміщення та харчування, туристичних суб’єктів,
а також путівники, маршрути та туристичні карти області.
На сучасному етапі співробітники Тернопільського обласного інформаційного
туристично-краєзнавчого центру склали календар фестивалів на 2013 р. Найбільшу
кількість фестивалів заплановано провести у літні місяці: у червні – це фестиваль
Бережанського замку у м. Бережани, “Братина” у с. Стіжок, “Червоне-фест” у с. Нирків;
у липні – “Забави у княжому місті” в м. Теребовля, “Купальська феєрія” у с. Чагарі;
у серпні – “Дзвони Лемківщини” у смт Монастириська та “Дзвони Лисоні”
у м. Бережани [7].
Однією з форм розважального туризму можна вважати проведення так званих квестів – розважальних заходів, у процесі яких пропонують виконання поставлених завдань
за певний період з використанням карт чи картосхем. Такі розважальні заходи наразі не
є популяризованими, однак є перспективним видом туристичної діяльності за умови
проведення їх на атрактивних територіях. Отже, можна контролювати популяризацію
окремих туристичних ресурсів, впроваджуючи до туристичної програми їхнє відвідування. Квест як форма туризму повинен мати певний тематичний напрям, наприклад
історичний. Маршрут повинен відповідати об’єктивним знаковим подіям певного часу
і привести до логічного завершення. Наприклад, можна відобразити маршрут шляху
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війська Б. Хмельницького під час національно-визвольної війни у XVII ст.:
смт Вишнівець–села Добриводи–Мшанець–Залізці–Оліїв–Худобинці–Млинівці–місто
Зборів. Планування масових заходів та поширення інформації про них має важливе
значення для розвитку розважального туризму регіону. Тому актуальним сьогодні є
питання про створення нових розважальних програм, а також удосконалення вже наявних.
Широкі можливості для збільшення туристичних потоків має екскурсійний, зокрема, музейний туризм. Наразі музейна мережа регіону недостатньо залучена до екскурсійного руху і надає послуги незначній кількості відвідувачів. Виправити таку
ситуацію можна, змінивши засоби менеджменту та маркетингу музейних закладів:
налагодження співпраці з туристичними суб’єктами, поширення інформації про
установи та їхні екскурсійні можливості, створення нового музейного продукту. Для
цього необхідно запроваджувати додаткові музейні послуги для відвідувачів: створення зон для відпочинку, ігрових кімнат для дітей, закладів харчування поблизу
музеїв. Сформувати унікальний туристичний продукт музею можна, створивши
атракційні експозиції, зокрема рухомі, інтерактивні, анімовані. Наприклад, у музеях
історичного профілю можна облаштувати анімований екран, з якого розповідатимуть
про важливі історичні події краю зі змінними зображеннями. Такий варіант прийнятний
і для музеїв інших профілів. Наприклад, у музеї С. Крушельницької варто встановити
програвач, який відтворюватиме її відомі пісні. Важливим є запровадження нових
інформаційних технологій, що також забезпечить поширення інформації про установи
серед широкого кола потенційних споживачів.
Як свідчить український досвід, широко популярними музейними установами
є скансени (музеї просто неба). У Тернопільській обл. наразі функціонує музей УПА
під відкритим небом у с. Антонівці, за раціонального підходу до його популяризації на
території музею можна буде приймати великі туристичні потоки, що забезпечить
позитивний результат для розвитку туризму населеного пункту. Для забезпечення
цього процесу доцільно приділити увагу стану автошляхів, які ведуть до музею,
а також розширенню мережі закладів розміщення та харчування.
У вересні 2012 р. на території Збаразького замку відкрито кінно-мистецький театр
просто неба імені Байди Вишневецького, який діє як частина музейної установи НЗ “Замки
Тернопілля”. У м. Тернопіль планують створення музею сакрального мистецтва просто
неба: у парк Топільче буде перевезено старі дерев’яні храми з усієї області, які засвідчують
галицькі традиції дерев’яної архітектури [8]. Отже, населення матиме змогу вивчити
традиції та культуру рідного краю з одного боку, також цей процес дасть змогу запобігти
руйнуванню старих споруд, які будуть музеєфіковані та реставровані.
Щодо розвитку туристичної інфраструктури (є автостоянка, заклади розміщення та
харчування) у місцях, де діють музеї, то виділяють наступні населені пункти:
м. Тернопіль
(краєзнавчий
музей,
художній
музей,
картинна
галерея),
м. Збараж (Збаразька фортеця), м. Бережани (краєзнавчий музей, музей книги, музей
переслідуваної церкви, музей Б. Лепкого та ін.), м. Кременець (музей Ю. Словацького,
краєзнавчий музей), м. Почаїв (музей І. Хворостецького), м. Бучач (краєзнавчий музей),
м. Борщів (краєзнавчий музей), с. Біла (музей С. Крушельницької). Отже, зазвичай,
туристичною інфраструктурою забезпечені міські населені пункти або поселення
недалеко від них. Більшість інших населених пунктів не забезпечені достатньою мірою
закладами туристичної інфраструктури, що стримує процес їхньої популяризації.
Особливу увагу треба приділити розвитку інфраструктури у віддалених від обласного
центру поселеннях: селах Більче-Золоте Борщівського р-ну (унікальний підземний
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музей трипільської культури), Денисів (краєзнавчий музей), Молотків (музей
“Молотківська трагедія”), місті Копичинці (музей театрального мистецтва). Автошляхи,
що ведуть до цих установ, мають задовільний стан, проте в населених пунктах
недостатня кількість або ж зовсім немає закладів харчування та закладів розміщення.
Загалом для успішного розвитку всіх видів міжнародного туризму Тернопільська обл.
увійшла 2003 р. до ради з туризму Карпатського регіону (разом із Львівською, ІваноФранківською, Чернівецькою та Закарпатською областями), яка сприяє популяризації
рекреаційно-туристичного потенціалу західноукраїнських областей на світовому
туристичному ринку. Основні напрями діяльності ради передбачають об’єднання
зусиль областей з розвитку туристичної галузі, аналіз діяльності туристичних підприємств, проведення навчальних семінарів; здійснення рекламації туристичних ресурсів
регіону, моніторинг діяльності туризму. Понад сорок туристичних пропозицій ради за
десять років було представлено на міжнародних виставках у містах України та за
кордоном (у Мілані, Берліні, Познані, Лондоні, Києві, Донецьку) [9].
Перспективним напрямом рекреаційної діяльності регіону є лікувально-оздоровчий,
сакральний туризм. Відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської обл. на період до
2015 р., туризм на її території має стати пріоритетним напрямом. Особливо актуальним
є розвиток туризму в Центральному туристичному районі, зокрема доцільно звернути
увагу на курортно-оздоровчий Теребовлянсько-Гусятинський підрайони.
Важливим напрямом розвитку рекреаційної діяльності регіону є стимулювання
зовнішнього, зокрема в’їзного туризму, що забезпечить стабільні фінансові надходження до обласного бюджету.
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MAIN DIRECTIONS OF OPTIMIZATION
OF RECREATIONAL FACILITIES DEVELOPMENT IN TERNOPIL REGION
Bogdan Pushkar
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University,
M. Kryvonosa Str., 2, UA – 46027 Ternopil, Ukraine
The article analyses the current situation and problems of recreational facilities in Ternopil region
in the context of long-term programs of tourism development in the region. The main directions
of optimization of the territorial organization of recreational facilities area were singled out. Strengths
and weaknesses, opportunities and threats of the industry in the region were determined using
the SWOT-analysis.
Key words: natural resource tourism potential, tourism, potential, territorial organization,
infrastructure, recreational facilities.

