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Анотація. В науковій статті досліджено перспективи розвитку 

екологічного туризму в НПП «Подільські Товтри». Проведено аналіз чинників 

розвитку НПП «Подільські Товтри», а саме SWOT-аналіз території та основних 

зовнішніх та внутрішніх чинників впливу. 

 

Актуальність теми. З початку 80-х років XX століття одним з 

пріоритетів подорожей – є екотуризм як туризм. Його метою є охорона 

природи. Це дозволяє досліджувати феномен так званого екологічного туризму, 

особливого сектора туризму, який охоплює більше десяти відсотків 

туристського ринку, а темпи його зростання постійно зростають. 

В даний час, екологічний туризм вступив у новий етап розвитку, він став 

основним напрямком рекреаційної діяльності, яка проходить в гармонії з 

природою.  
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Туристи бажають отримувати об’єктивну й вичерпну інформацію про 

реальний екологічний стан середовища їх існування, переїжджають та 

подорожують у найменш урбанізовані місця, шукають та встановлюють 

взаємозв’язок із природою 

Туристи отримують від спілкування з природою певний фізичний, 

психологічний, інтелектуальний та емоційний запас міцності та здоров’я, а 

природа при цьому зазнає мінімальних оборотних впливів і втрат. Основна ідея 

багатьох міжнародних документів полягає в тому, що розвиток туризму 

повинен бути заснований на принципах сталості – туризм повинен бути 

екологічно орієнтованим у довгостроковій перспективі, економічно 

життєздатним, а також відповідати етичним і соціальним інтересам місцевих 

співтовариств. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем 

екологічного туризму відображено у працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Серед них Borutska Y., Sereda N., Manko A., Kozlovskyi Y., Tkachenko T., 

Poltavska O., Дмитрук О., Щур Ю., Манько А., Жук Ю., Бублик Д., Сергєєва, 

Т. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].  

 

Результати і обговорення. При розгляді проблеми розвитку 

екологічного туризму НПП „Подільські Товтри“ слід провести SWOT-аналіз 

території та основних зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Для цього 

потрібно виокремити сильні та слабкі сторони діяльності НПП „Подільські 

Товтри“, основні можливості та загрози. (див. Табл 2 та Табл. 3). 
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Таблиця 2 

Аналіз внутрішніх чинників розвитку НПП 

 „Подільські Товтри“ [9] 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 

Природно-ресурсний потенціал 

 

 

 

«Подільські Товтри»; 

 

Території.  

 

 

 

Економічний потенціал 

 

 

бізнесу; 

 

 

 

промисловості. 

 

 

 

промислових 

підприємств (особливо у машинобудуванні); 

 

 

фондів на промислових підприємствах; 

 

 

 Стан навколишнього природного середовища 

 

 

НПП. 

 

 

через населені пункти (відсутність об’їзної 

дороги); 

заводу з переробки ТПВ; 

впливають на екологічну ситуацію (спирт завод, 

цементний завод). 

Людський (трудовий) потенціал 

 

 

 

лікувально-профілактичних 

закладів; 

 

 

 

 

робітничих та інженерних професій; 

 

туризму; 

випускників місцевих ВУЗів; 

 

Рівень природно-технічної безпеки 

 

 

відношенні, підтримуються у належному стані 

 

 

небезпечними. 
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Таблиця 3 

Аналіз зовнішніх чинників розвитку НПП „Подільські Товтри“ [9] 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 

Туристичний (рекреаційний) потенціал 

потенціал регіону; 

 

заходів; 

місцевого бізнесу у фінансуванні 

проведення загальнорегіональних заходів; 

 

 

  

 Занедбаний стан рекреаційних зон; 

 Недостатньо якісних туристичних продуктів 

для різних цільових груп туристів; 

 Відсутність налагодженої системи 

контролю за екскурсійною діяльністю; 

 Недостатня кількість атракційних та 

розважальних закладів; 

 Недостатній рівень розвитку туристичного 

транспорту; 

 Недостатня кількість місцевої якісної 

сувенірної продукції. 

Можливості Загрози 
 Геоекономічне та геополітичне положення 

 

рахунок зовнішніх джерел фінансування; 

 

зв’язків між сусідніми регіонами 

 

кількості міст конкурентів; 

 

кризи. 

 
 Макроекономічна ситуація 

 

 

платоспроможності населення; 

 

інфраструктури; 

 

 

країні; 

 

 

 

Зовнішньоекономічна та зовнішньополітична ситуація 
 

співпрацю; 

 

туристичного ринку; 

поінформованості Світу про Україну; 

потоків іноземних інвестицій у 

Світі; 

 

 

 

 

курсу України; 

іміджуУкраїни; 

оції 

країни та найважливіших туристичних об’єктів; 

 

 

Згідно із проведеним аналізом визначено, що подальший розвиток 

екотуризмуна території НПП „Подільські Товтри“ гальмується через: 

- низький рівень розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури;  

- невідповідність засобів розміщення світовим стандартам; 
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- незадовільний стан доріг; 

- відсутність під’їздів до багатьох туристичних об’єктів; 

- відсутність дорожніх вказівників і туристично-інформаційних знаків;  

- недостатня кількість місць короткочасного відпочинку вздовж доріг; 

- незадовільний стан пам’яток історико-архітектурної спадщини, що не 

підлягають використанню для туристичних потреб; 

- незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації; 

- недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі 

туризму; 

- слабка взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування щодо забезпечення розвитку туризму і рекреації в 

регіоні; 

- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та 

матеріальної підтримки з боку держави, суб’єктів туристичної діяльності, які 

здійснюють організацію прийому туристів в області;  

- неналежний стан туристичних маршрутів (брак обладнаних місць 

короткочасного відпочинку, туристичних притулків, відсутність єдиної системи 

знакування шляхів активного туризму (пішохідних, велосипедних, водних 

тощо); 

- недостатність туристичної інформації як для туристів, так і для 

підприємств, що надають послуги у сфері туризму (карт, рекламної продукції, 

інформації про НПП, недосконалість бази даних щодо туристично-

рекреаційних об’єктів тощо); 

- неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в 

сільській місцевості як одного з чинників зменшення безробіття; 

- неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення 

екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу; 

- це політична та економічна нестабільність в державі, низька 

екологічна безпека і невиваженість державної туристичної політики.  
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НПП „Подільські Товтри“ – осередок збереження ландшафтного та 

біологічного різноманіття, історико – культурної спадщини Поділля. Він також 

є центром оздоровчого, пізнавального, спортивного та екологічного туризму. 

Значну рекреаційну цінність складають лісові масиви. Поряд із річками та 

іншими водними акваторіями їм відводиться основна роль в організації 

короткочасного відпочинку населення. Загальна площа рекреаційних лісових 

масивів НПП становить 11,479 тис.га. Територію парку можна використовувати 

з рекреаційною метою протягом усього року[8]. 

Слід зауважити, що поряд із сприятливими умовами для розвитку 

екотуризму на території НПП є і суттєві проблеми, які стосуються сучасного 

природокористування, а саме надмірне туристичне навантаження на природні 

комплекси. Вихід з цього становища можна знайти за рахунок розвитку 

екологічного туризму, що передбачає концентрацію уваги на активних видах 

відпочинку. Ситуація ускладнюється тим, що статистика з використання 

туристичних можливостей НПП практично відсутня, зокрема туристичні 

потоки внутрішнього туризму реально не обліковуються. Відсутня інформація 

щодо свят, фестивалів, виставок, які могли б бути цікавими для туриста. Це 

створює додатковий ризик неправильного вибору пріоритетів для сталого 

розвитку екологічного туризму в НПП «Подільські Товтри» [10]. 

Для задоволення потреб та очікувань цільових груп туристів систем 

розвитку екотуризму передбачає розвивати туризм за двома напрямками. 

Перший із них передбачає утримання туристів у регіоні шляхом 

відпочинкового туризму на базі природного потенціалу регіону – завдяки 

озерам, лісам та пагорбам регіону. Другим напрямком збільшення доходів від 

туризму є традиційна гостинність населення регіону, особливо у сільській 

місцевості, що забезпечує можливість поєднання розміщення туристів із 

вивченням сільських звичаїв та традицій безпосередньо в селах. Стратегія не 

має на меті обмеження важливості відвідання туристами Кам’янця-

Подільського – мова йде лише про розвиток інших напрямків та ознайомлення 

туристів із іншими принадами Хмельниччини, використовуючи певною мірою 
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позитивний бренд Кам‘янця-Подільського. Усі три потенційні напрямки 

розвитку туризму (історичний туризм у Кам’янці- Подільському, 

відпочинковий туризм на річках, озерах і в лісах, а також сільський туризм) 

можуть бути поєднані в межах глобального просування природи та традицій 

регіону. 

Згідно із проведеним аналізом території НПП, головними економічними 

напрямками розвитку НПП „Подільські Товтри“ є: 

 створення умов для підтримки і розвитку існуючих, заохочення нових 

бізнесів, залучення зовнішніх інвестицій; 

 створення комфортних умов життя. 

Для стратегічного планування конкурентоспроможності важливо 

усвідомлювати, що якість життя може стати конкурентною перевагою у 

змаганні між містами та регіонами за зовнішні інвестиції та високоосвічених 

управлінців і фахівців, а отже, і для розвитку туризму в регіоні. Тому створення 

комфортних умов життя відіграє важливу роль в структурі розвитку як регіону 

в цілому, так і окремих галузей в ньому.  

Для підвищення рівня екологічних знань та екологічної культури 

місцевого населення слід вести екороз’яснювальну роботу через засоби масової 

інформації районного та регіонального рівнів, створити екоосвітні візит-

центри, відкрити веб-сторінку, налагодити видавництво журналів, газет про 

активну роботу НПП, випускати щороку екологічні календарі, буклети та іншу 

рекламно-інформаційну продукцію. 

У концепцію розвитку екотуризму в регіоні покладено ознайомлення 

туристів із природними екосистемами, геологічними та геоморфологічними 

пам’ятками. З цією метою у регіоні прокладена мережа екотуристичних 

маршрутів, які мають вихід на сільські садиби і тісно пов’язані з сільським 

зеленим туризмом, та визначені приоритетні напрямки розвитку екологічного 

туризму. 

Слід також провести оцінку потенціальних можливостей природних 

комплексів щодо використання в рекреаційно-туристичних цілях, а саме: 
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 провести загальну оцінку екотуристичних можливостей природно- 

заповідного фонду НПП; 

 створити мережу екоосвітніх центрів, які функціонуватимуть як 

рекреаційні об’єкти та інформаційні центри; 

 провести екологічні експертизи туристично-рекреаційного 

навантаження природно-заповідних територій та розробити правила їх 

відвідування туристичними групами; 

 вести постійний моніторинг за станом природних комплексів та на 

основі отриманих результатів розробляти заходи щодо їх ефективного 

збереження та охорони; 

 розробити основні екотуристичні маршрути з науковим 

обґрунтуванням рекреаційних навантажень на них. 

Пріоритетною сферою розвитку НПП визначено туризм та рекреацію. 

Для розвитку екологічного туризму в НПП „Подільські Товтри“ необхідно 

створити систему збереження і відновлення туристично-рекреаційного 

потенціалу, розвивати рекреаційно- оздоровчі зони, покращувати та 

урізноманітнювати індустрію розваг, масово-розважальних заходів, 

поширювати інформацію про туристичний потенціал регіону. 

Висновки: 

- екологічний туризм є одним із пріоритетних напрямків розвитку 

туристичної галузі, адже щороку темпи його впровадження зростають. Він 

покликаний формувати в туристів почуття особистої відповідальності за стан 

природи і її майбутнє; 

- в основні напряму планування розвитку екотуризму повинна бути 

закладена ідея, що базуватиметься на створенні екологічного середовища та 

найбільш раціональному використанні територіальних поєднань природних 

умов та ресурсів, історичних і архітектурних пам’яток; 

- зважаючи на те, що екологічні маршрути в основному проводяться 

туристами самодіяльно, потрібно покращити рівень їх забезпечення та 

проведення, удосконалити інформаційно-рекламну політику, що в кінцевому 
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результаті приведе до збільшення організованих екотуристичних маршрутів та 

розвитку екотуризму в регіоні; 

- на сьогодні ще недостатньо використовуються всі види рекреаційно-

туристичних ресурсів НПП в сфері екологічного туризму. Головними 

причинами цього є недостатня увага до розвитку рекреаційної діяльності з боку 

місцевих органів влади, бізнесових структур та неналежне фінансове 

забезпечення НПП; 

- зважаючи на існуючі проблеми та перспективи розвитку 

екологічного туризму слід мати на меті підтримку та збереження, відтворення й 

охорону природно-ресурсного потенціалу, культурно-історичних атракцій, 

розвиток туристичної інфраструктури, що в комплексі дозволить розширити 

коло споживачів-екскурсантів, підвищити інвестиційний рейтинг регіону та 

збільшити конкурентоспроможність туристичного продукту. 

Висновки. Отже, на території НПП „Подільські Товтри“ є всі умови для 

розвитку екологічного туризму потрібно лише сприяти збереженню та 

належному використанні природно-рекреаційних ресурсів регіону, 

покращувати туристичну інфраструктуру, транспортну мережу та залучати 

інвесторів для підтримки сталого стану та розвитку регіону. 
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