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Простежено фактори розвитку туристичної галузі Путильського р-ну Чернівецької обл.
Досліджено туристичні ресурси, інфраструктуру, матеріально-технічну базу району для потреб
розвитку туризму. Виявлено вплив природно-географічних, історико-культурних, соціально-
економічних умов та факторів, що потенційно та актуально впливають на формування
регіонального туристичного продукту досліджуваного району. Простежено чинники, що
лімітують розвиток туризму у районі, зокрема, низький рівень розвитку рекреаційно-туристичної
інфраструктури та недостатність методичної, організаційної, інформаційної підтримки суб’єктів
туристичної діяльності.
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Проблема туристично-рекреаційного освоєння регіонів первинно передбачає моні-
торинг актуальних ресурсів, елементів інфраструктури, матеріально-технічної бази
тощо, які потенційно можуть стати передумовами розвитку туристично-рекреаційної
діяльності. Зрозуміло, що наявність ресурсів (природних, історико-культурних),
первинних інфраструктурних елементів без урахування внутрішніх та зовнішніх
чинників середовища не приведе до виникнення туристичної галузі як конкуренто-
спроможного елемента регіональної економіки. Саме тому наша мета - проаналізувати
ресурсну та інфраструктурну наповненість Путильського р-ну Чернівецької обл.,
простежити головні чинники розвитку туристичного господарства району.

Дослідженню проблем і перспектив розвитку туристичної галузі в Чернівецькій обл.
присвячені праці багатьох науковців, зокрема В. Кифяка, І. Буднікевича, Ю. Курилюк,
І. Черданцевої, В. Євдокименко, К. Кілінської та ін. Проблемам регіональної рекреа-
ційно-туристичної політики Карпатського регіону України загалом присвячені праці
В. Євдокименка, В. Кравціва, С. Кузика. Природно-ресурсний потенціал України,
її адміністративних одиниць досліджено у працях В. Руденка, історико-культурний
туристичний потенціал – у працях А. Данилюка.

Путильський р-н займає південно-західну частину Чернівецької обл. На півдні про-
ходить державний кордон з Румунією, на заході - межа з Верховинським р-ном Івано-
Франківської обл., на сході - з Вижницьким р-ном Чернівецької обл. Близько 63 %
території району покрито лісами, де панівними породами є ялина, смерека та бук
звичайний. За характером рельєфу більшість території району – гірська частина. Тут
є найвищі вершини Буковинських Карпат – гори Яровиця (1 574 м), Жупани (1 488 м),
Чорний Діл (1 452 м). У районі густа гідрографічна мережа: Чорний і Білий Черемош,
Путилка, Сарата, Сучава.
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Для розвитку Путильського р-ну, його внутрішньорегіонального та національного
позиціонування пріоритетним, на наш погляд, є освоєння пізнавально-туристичного
потенціалу, про що свідчить низка аргументів:

- наявність необхідної природно-ресурсної бази, актуально та потенційно викори-
стовуваної для пізнавально-туристичних цілей;

- могутній потенціал для розвитку різних видів туризму (значна ландшафтна різ-
номанітність, багате історичне минуле);

- порівняно вигідне економіко-географічне, геополітичне, транспортно-
географічне положення (Путильський р-н як частина Карпатського регіону розміщений
у центрі Європи);

- чинник територіального поділу праці (умови дають змогу забезпечувати задово-
лення суспільних потреб у рекреаційно-туристичних послугах);

- порівняно висока екологічна безпека регіону;
- соціально-економічна специфіка гірських районів (гори створюють специфічні,

надзвичайно складні умови для проживання і господарювання, тому тут надзвичайно
гостра проблема зайнятості і, як наслідок, низький рівень матеріального добробуту
жителів гір, що спонукає до пошуку джерел зайнятості та доходів місцевого населення);

- економічна конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери Карпатсь-
кого регіону України [2, 3].

У контексті розвитку туризму в регіоні виділимо структурні складові туристично-
рекреаційного потенціалу, який репрезентуємо через призму таких компонентів:
природно-кліматичні компоненти, культурно-історичні ресурси (культурно-історична
спадщина, твори мистецтва, археологічні цінності, традиції, етнос із його полікультур-
ним надбанням), інфраструктура та матеріально-технічна база. Причому інфраструкту-
ру треба розглядати як комплекс споруд і мереж, які забезпечують нормальний доступ
туристів до туристичних ресурсів задля їхнього належного використання в цілях
туризму та рекреації.

Путильський р-н має значні відмінності від інших регіонів України у турпродукт-
ному наповненні. Для цілей пізнавального туризму ресурси Українських Карпат
загалом можна розділити на дві великі групи:

- природні ресурси;
- історико-етнокультурні ресурси.
Природні ресурси – це ресурси навколишнього середовища з мережею сільських

поселень, наявними природними об’єктами, явищами, процесами (гідрологічні,
геоморфологічні, геоботанічні, кліматичні), що актуально та потенційно мають
туристично-рекреаційне навантаження (див. табл. 1, 2), та ареалами малозмінених
людиною природних екосистем (передусім об’єкти природно-заповідного фонду).
Історико-етнокультурні ресурси – це об’єкти та явища матеріальної і духовної культу-
ри життєдіяльності етносу на території його історичного розвитку. До цього виду
ресурсів належать пам’ятки історії, матеріальної етнокультури (традиційне гуцульське
житло, млини, колиби, продукція народних ремесел (ліжники, кераміка, різьба по
дереву, вироби з лози тощо)), сакральної архітектури (монастирі, церкви, каплиці,
старожитні пам’ятні хрести тощо), духовної етнокультури (побутові та культові обряди
й народні традиції) [1, 4], а також фестивалі.

З погляду дестинації Путильський р-н – це регіон багатопрофільного літнього
і зимового відпочинку, гірсько-спортивного і масового оздоровчого відпочинку та
бальнеологічного лікування.
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Таблиця 1
Площа рекреаційних територій Путильського р-ну, га

(за даними районного управління охорони навколишнього природного середовища)

УгіддяПоказник Ліси Луки
Загальна площа мало змінених угідь, га 21938 15017
Площа угідь, придатних для рекреаційного
використання, га 18031 12225

Таблиця 2
Рекреаційно-ємнісний потенціал Путильського р-ну, осіб/день

(за даними районного управління охорони навколишнього природного середовища)

Максимальна
рекреаційна ємність,

осіб/деньПоказник

Ліси Луки
Максимальна рекреаційна ємність,

осіб/день 46284 28144

Рекреаційна ємність угідь для масового
відпочинку, осіб/день 27770 16886

Рекреаційна ємність угідь для туризму,
осіб/день 11571 7036

У Путильському р-ні зосереджено чимало історико-культурних пам’яток, проте
вони відрізняються між собою як художньо-мистецькою, так і пізнавальною цінністю.

Основними поселеннями, які мають історико-культурні туристичні ресурси,
є Путила, Підзахаричі, Дихтинець, Усть-Путила, Розтоки, Селятин, Шепіт та ін.

Найпривабливішими місцями Путильських Карпат є пам’ятки архітектури, історич-
ні пам’ятки, музеї, заповідні об’єкти. Наведемо приклади деяких з них.

Пам’ятки архітектури
1. Путила – церква св. Миколая та дзвіниця (1885).
2. Дихтинець – церква св. Дмитрія (1877).
3. Довгопілля – церква св. Дмитрія та дзвіниця (початок ХІХ ст.).
4. Киселиці – церква св. Трійці (1861–1877).
5. Конятин – церква св. Василія і дзвіниця (1977).
6. Мариничі – церква св. Симеона Стовпника (1878).
7. Плоска –церква св. Петра і Павла та дзвіниця (ХІХ ст.).
8. Розтоки – Успенська церква і дзвіниця (1846).
9. Селятин – Греко-католицька церква (друга половина ХІХ ст.).
10. Селятин – церква Різдва Богородиці та дзвіниця (ХVІІ ст.).
11. Стебні – Успенська церква (кінець ХVІІ ст.).
12. Тораки – церква св. Іоанна Хрестителя (1872–1874).
13. Усть-Путила – церква св. Параскеви та дзвіниця (1878).
14. Шепіт – церква св. Іллі та дзвіниця (1898).
15. Шпетки – Свято-Покровська церква та дзвіниця (ХVІІ ст.).
16. Яблуниця – церква св. Михаїла і Гавриїла (1933).
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Музеї
1. Музей-садиба Ю. Федьковича (селище Путила).
2. Музей історії села Сергії (с. Сергії).
3. Музей-садиба Лук’яна Кобилиці (с. Сергії, хутір Красний Діл).
4. Музей бойової слави (с. Шепіт, прикордонна застава).
5. Музей писанки (с. Яблуниця, приміщення школи).
6. Музей історії села Довгопілля (с. Довгопілля, приміщення школи).
7. Музей етнографії (с. Підзахаричі).
8. Музей мистецьких робіт Ксенії Колотило (с. Підзахаричі).
9. Музей “Скарби рідного села” (с. Мариничі) [5].

Заповідні об’єкти
Гірське Око – мальовниче гірське озеро природного походження поблизу с. Нижній

Ялівець Шепітської сільської ради Путильського р-ну.
Сергіївська мінеральна вода – с. Сергії Путильського р-ну. Хлоридно-кальцієво-

натрієвого складу мінеральна вода.
Закам’яніла багачка. Путильський р-н, с. Усть-Путила. Рідкісний випадок форми

звітрювання, пов’язаний з народною легендою. Має наукове та естетичне значен-
ня (Усть-Путильська сільська рада).

Камінь “Жаба”, Путильський р-н, с. Мариничі. Природне утворення в заплаві
р. Черемош. Має естетичне значення (Мариничівська сільська рада).

Печера Довбуша. Путильський р-н, с. Підзахаричі. Пам’ятка природи, пов’язана
з іменем легендарного опришка Олекси Довбуша. Має історичне значення.

Скеля “Камінь Довбуша”, Путильський р-н, с. Підзахаричі. Геологічна пам’ятка
природи, пов’язана з народною легендою. Має естетичне значення.

Скеля “Протяте каміння”, Путильський р-н, с. Підзахаричі. Рідкісний випадок віт-
рової ерозії. Має наукове та естетичне значення.

Водоспад Бісків. Путильський р-н, с. Бісків (Мариничівська сільська рада).
Водоспад Сучавський, Путильський р-н, с. Шепіт.
Заповідне урочище “Товарниця”, Путильський р-н, с. Розтоки. Смереково-ялицево-

букові праліси віком 170 років.
Матеріально-технічна база у Путильському р-ні складається з туристично-рекреа-

ційних баз, закладів харчування, агроосель сільського зеленого туризму (табл. 3, 4).
У районі ведуть будівництво близько 30 об’єктів, орієнтованих на сферу сільського

зеленого туризму.
Таблиця 3

Туристична і харчова база

Заклад Місце знаходження
(адреса)

Послуги, які надаються
(кількість ліжко-місць
у готелі та посадочних

місць у ресторані)
Міжнародний туристичний
комплекс “Німчич” Підзахаричі Готель – 30

Туристичний комплекс “Лустун” Лустун
(Плосківська сільська рада) Готель – 12

Відпочинковий комплекс “Хутір
тихий” Сергії Готель – 26, ресторан – 50
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Готель-ресторан “Оскар” Путила Готель – 12, ресторан - 250
Готель-ресторан “Еліт” Путила Готель - 8, ресторан - 170
Готель-ресторан “Лісова поляна” Путила Готель -16, ресторан - 120
Готель-ресторан “Едельвейс” Путила Готель – 14, ресторан - 100
Готель-ресторан “Світлана” Киселиці Готель – 8, ресторан - 80
Туристичний комплекс “Імперіал” Довгопілля Ресторан – 250
Ресторан-готель Розтоки Ресторан – 200, готель - 12

Відпочинковий комплекс Мариничі Готель – 15, їдальня – 30,
сауна – 8

Ресторан “Горянка” Путила Ресторан - 120
Колиба-бар “У Олекси” Путила 35
Сауна-бар Путила 6

Таблиця 4
Агрооселі сільського зеленого туризму

Об’єкти сільсь-
кого зеленого

туризму
Місцезнаходження Телефон Керівник

Приватна садиба Міжброди (Підзахари-
чівська сільська ради) (03738) 2-83-73 Шпитко Ярослав Васильо-

вич

Приватна садиба Підзахаричі (03738) 2-83-41 Фалафівка Василь Васильо-
вич

Приватна садиба Хорови (Підзахаричів-
ська сільська рада) (03738) 2-83-62 Бойчук Ігор Володимирович

Приватна садиба Розтоки (03738) 2-54-94
067 3721399 Бойчук Леонід Юрійович

Приватна садиба Розтоки 096 9580279 Чев’юк Марія Петрівна
Приватна садиба Розтоки (03738) 2-54-05 Кушнір Василина Іванівна

Приватна садиба Розтоки 050 6526302
067 3729980 Яків’юк Олексій Іванович

Приватна садиба
“Черемош”

Шпетки
(Усть-Путильська
сільська рада)

097 2451294 Томнюк Юрій Михайлович

Приватна садиба Стебні (Довгопільська
сільська рада) (03738) 2-86-46 Марич Павло Танасійович

Приватна садиба Конятин 097 8883887 Синиця Христина Юріївна
Приватна садиба Киселиці (03738) 2-22-87 Чечул Ніна Анатоліївна

Приватна садиба Киселиці (03738) 2-61-19,
098 612-93-63 Нестор Василь Юрійович

Приватна садиба Тораки (Киселицька
сільська рада) (03738) 2-20-03 Псарюк Віктор Федорович

Приватна садиба Путила (03738) 2-10-42 Ільчук Олександр Леонович

Приватна садиба Гробище (Киселицька
сільська рада) (03738) 2-10-90 Монарха Сергій Іванович

Приватна садиба Сергії 096 4644687 Бабалик Василина Дмитрів-
на

Приватна садиба Селятин (03738) 2-34-36 Скіпор Іванна Миколаївна



Факторні та ресурсні передумови організації туризму …
ISSN 2078-6441. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Випуск 42

303

Привабливими для гостей завжди є традиційні свята, фестивалі. Традиційні свята
району: гуцульське свято виходу на полонину “Полонинська ватра”, яке проводять
щороку в останню неділю травня; етнографічний фестиваль фольклору і гумору
“Захарецький гарчик” (проводять щороку у третю неділю вересня), літературно-
мистецьке свято “Шовкова косиця” (проводять у першу неділю серпня).

Серед елементів інформаційної інфраструктури назвемо путівник Путильсько-
го р-ну, а також рекламні щити з інформацією про основні туристичні садиби та
туристичні комплекси. Особливо наголосимо на існуванні туристичного сайту
Путильського р-ну Чернівецької обл. “Путила туристична” (http://www.putyla.cv.ua/).

Загалом є низка чинників, завдяки яким Путильщина утвердилась серед інших ра-
йонів Українських Карпат як приваблива для розвитку вітчизняного та міжнародного
туризму, зокрема такі:

- віддаленість району від великих міст та промислових центрів регіону;
- відсутність у самому районі виробничих підприємств, які б забруднювали навко-

лишнє середовище;
- межування району з малонаселеними і екологічно чистими гірськими територіями

Румунії та Івано-Франківщини;
- різновид незайманих діяльністю людини гірських ландшафтів, характерних для

Буковинських Карпат;
- наявність великої кількості джерел мінеральної води з унікальними лікувальними

властивостями;
- неповторний світ флори, більшість представників якого має ендемічне та реліктове

походження і в Україні більше ніде не поширена;
- дивовижний світ фауни, характерний тільки для Карпат;
- сприятливий клімат з м’якими сніжними зимами, помірно вологим не спекотним

літом та теплою сухою осінню;
- численні гірські ріки й потоки з каскадами водоспадів;
- річка Черемош, як один з кращих об’єктів водного спортивного туризму в Україні;
- природні багатства гірських лісів і полонин: гриби, ягоди та лікарські рослини;
- легендарне гірське озеро Буковинське око – єдине в Буковинських Карпатах;
- порівняно зручне автотранспортне сполучення;
- наявність туристських закладів та мережі сільських садиб зеленого туризму;
- гірськолижні схили та послуги кваліфікованих інструкторів-гірськолижників;
- затишні гірські поселення, розташовані в розлогих міжгірських улоговинах;
- матеріальна і духовна культура гуцулів, традиційні щорічні Гуцульські фестивалі

“Зимові забави”, “Свято полонинської ватри”, “Шовкова Косиця” та інші фольклорно-
етнографічні дійства; оригінальні гуцульські вироби народних умільців з дерева, металу,
шкіри, глини, вовни, вишивка, писанкарство; своєрідна та смачна гуцульська кухня;

- наявність цінних архітектурних та історичних пам’яток (дерев’яних церков,
музеїв, житлових будівель тощо).

Проте головне завдання, що стоїть перед адміністративними та приватними струк-
турами району - реалізація Програми розвитку туризму в Путильському районі на
2012–2015 роки.

Здобутки району в напрямі розвитку туризму ще далекі від бажаних, вони характе-
ризують лише початок великої роботи в цій царині, просування якої залежить від
успішного вирішення низки проблем. Зокрема, до чинників, що стримують сьогодні
розвиток туризму в районі, належить:

http://www.putyla.cv.ua/
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- недостатність методичної, організаційної, інформаційної підтримки суб’єктів
туристичної діяльності;

- низька якість доріг, а відтак складність у залученні потужних, серйозних інвесторів;
- недостатність забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною струк-

турою (нема єдиної системи маркування автошляхів до закладів туризму, у тім числі
сільського зеленого);

- низький рівень розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури (проблема водо-
постачання, каналізації населених пунктів, розвиток служби зв’язку та комунікацій,
функціонування служб сервісу, громадського харчування та побутового обслуговування);

- нерозвиненість готельного господарства;
- недостатність якості та асортименту туристичних послуг;
- відсутність належного благоустрою берегів річок і водоймищ для туристичних

потреб (мало обладнаних місць відпочинку, гірських притулків тощо);
- слабка організація культурно-розважального обслуговування;
- слабка система інформаційного забезпечення, рекламної інформації про ра-

йон (встановлення рекламних щитів, випуск туристичних карт та буклетів, створення
єдиної системи знакування);

- проблемою залишається також координація роботи з організації туризму в районі.
Успішна реалізація стратегії сталого розвитку Путильщини значно залежить від

умов активної співпраці місцевої влади, підприємницького й ділового середовища,
громадських структур та організацій, активності територіальної громади.

Отже, з урахуванням того, що рекреаційно-туристичний потенціал території
Путильського р-ну Чернівецької обл. достатньо високий в абсолютних та відносних
показниках порівняно з іншими адміністративними районами Чернівецької обл., проте
його не використовують повною мірою, то максимальне використання приведе до
оптимізації становлення та потенційного розвитку туристичного бізнесу. Це відбува-
тиметься через призму розвитку таких видів туризму, як екологічний, сільський
зелений, історико-культурний, пізнавальний, спортивно-оздоровчий, мисливський.
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FACTOR AND RESOURCE PRECONDITIONS OF TOURISM ORGANIZATION
IN PUTYLSKYI DISTRICT OF CHERNIVTSI REGION

Pavlo Romaniv, Andriy Man’ko

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

Factors of tourism development in Putylskyi district of Chernivtsi region were investigated. Tourism
resources, infrastructure, material and technical bases of district for the purposes of tourism
development were studied. The impact of natural, geographical, historical, cultural, socio-economic
conditions and the factors that potentially and actually influence on the formation of regional tourism
product of the study area were defined. Factors that limit the development of tourism in the district,
particularly low level of recreation and tourism infrastructure and lack of methodical, organizational
and information support of subject of tourist activity were traced.

Key words: Putylskyi district, tourism resources, infrastructure, tourism organization.

ФАКТОРНЫЕ И РЕСУРСНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИЗМА
В ПУТИЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛ.

Павел Романив, Андрей Манько

Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
ул. П. Дорошенко, 41, 79000, Львов, Украина

Прослежено факторы развития туристической отрасли Путильского р-на Черновицкой обл.
Исследовано туристические ресурсы, инфраструктуру и материально-техническую базу района
для нужд развития туризма. Выявлено влияние природно-географических, историко-культурных,
социально-экономических условий и факторов, которые потенциально и актуально влияют на
формирование регионального туристического продукта исследуемого района. Прослежено
лимитирующие факторы развития туризма в районе, в частности низкий уровень развития
рекреационно-туристической инфраструктуры и недостаточность методической, организацион-
ной, информационной поддержки субъектов туристической деятельности.

Ключевые слова: Путильский район, туристические ресурсы, инфраструктура, организация
туризма.


