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Wprowadzenie 

Zachodzace w ostatnich latach w Polsce i na Ukrainie przemiany spoleczno- 
gospodarcze zaowocowaly rozwojem niekt6rych galezi gospodarki rynkowej. Jed- 
na z nich, uwazana w obu krajach za szczeg6lnie znaczaca, jest turystyka. 

Tendencja ta jest zwlaszcza widoczna w Polsce. Przychody z sektora turystyki, 
w opinii ekspert6w rzadowych i niezaleznych, stanowia spora czesc wplywow 
w bilansie platniczym kraju. Przez ostatnie kilka lat, po okresowym spadku, obser- 
wuje sie w turystyce ukrainskiej nowe ozywienie. Smialo mozna twierdzic, ze jest 
ona dziedzina, przed ktora otwieraja sie na Ukrainie duze szanse, i podobnie jak 
w Polsce, moze bye podstawa regionalnego i lokalnego rozwoju, zwlaszcza w po- 
ludniowo-zachodnich obwodach . 

Obecnie istnieje duza dysproporcja w wymianie turystycznej miedzy Polska 
a naszym wschodnim sasiadern, polegajaca na tym, ze wiecej przyjezdza turyst6w 
ukrainskich do Polski niz Polak6w na Ukraine, Jedna z przyczyn tej sytuacji jest 
zla, choc nie zawsze uzasadniona ocena ukrainskiej infrastruktury turystycznej oraz 
stanu bezpieczenstwa za wschodnia granica, 

Wsrod polskich turyst6w obserwuje sie zmiany w sposobie spedzania wolnego 
czasu, zgodne z tendencjami europejskimi. Dorninujacy niegdys model biernego 
wypoczynku (morze, slonce, plaza) zastepowany jest coraz czesciej formami alter- 
natywnymi, jak turystyka aktywna, ekologiczna, wiejska i zdrowotna. Tendencja ta 
budzi nadzicje na wzrost zainteresowania Polak6w oferta turystyczna Ukrainy, po- 
niewaz bogactwo jej walor6w turystycznych odpowiada takim wlasnie wspolczes- 
nym oczekiwaniom. Sprzyjajacyrn elementem jest bliskosc kulturowa obu krajow, 
jak rowniez dobra dostepnosc komunikacyjna Ukrainy Zachodniej z najwiekszych 
polskich aglomeracji: warszawskicj, krakowskiej i slaskiej. 

Z doswiadczen polskich i europejskich wynika, ze uzyskanie odpowiednich 
efekt6w ekonomicznych, a zwlaszcza wzrostu liczby przyjazd6w z zagranicy na 
Ukraine, jest uwarunkowane realizacja wlasciwej regionalnej polityki turystycznej, 
polegajacej glownie na rozwijaniu i wspieraniu: 

• innowacyjnych produkt6w markowych, 
• nowoczesnej infrastruktury recepcyjnej, 
• inwestycji turystycznych, 
• szerokiej dzialalnosci promocyjnej. 



Do wiazacych sie z tym istotnych kwestii nalezy prowadzenie badari rynko- 
wych, przygotowanie kadry oraz przyjecie wlasciwego ustawodawstwa regulujace- 
go funkcjonowanie gospodarki turystycznej. Wazna rzecza jest zwlaszcza wykony- 
wanie wiarygodnych analiz marketingowych oraz ocen atrakcyjnosci turystycznej 
i inwestycyjnej regionow i zwiazanych z tym preferencji rozwojowych. Jak wynika 
z polskich doswiadczen, zar6wno inwestorzy zagraniczni, jak i biura podrozy od 
takich wlasnie czynnik6w uzalezniaja decyzje o lokowaniu kapitalu lub wprowa- 
dzaniu nowej oferty turystycznej. 

W swietle powyzszych uwag nasuwa sie konkluzja, ze dla najbardziej atrakcyj- 
nych region6w, do kt6rych zalicza sie takze Ukraina Zachodnia, istnieje potrzeba 
okreslenia obecnego i potencjalnego popytu w ukladzie regionalnym oraz pozyska- 
nia z roznych zrodel kapitalu na inwestycje rozwojowe, majace na celu modemiza- 
cje produktu turystycznego i zwiazanej z nim infrastruktury. Dzialaniorn tym po- 
winna towarzyszyc szeroko zakrojona kampania promocyjna dla przyciagniecia 
inwestor6w krajowych i zagranicznych. 

Rozwijajaca sie w wielu dziedzinach wspolpraca Polski i Ukrainy sklonila In- 
stytut Turystyki w Warszawie do nawiazania partnerskich kontakt6w z uczelniami 
ukrainskimi: Uniwersytetem Turystyki, Gospodarki i Prawa w Kijowie oraz Naro- 
dowym Uniwersytetem im. I. Franko we Lwowie. W wyniku porozumienia powo- 
lane zostalo konsorcjurn do realizacji wsp6lnych prac badawczych w dziedzinie 
turystyki. 

Pierwszym partnerskim przedsiewzieciern stala sie realizacja projektu: ,,Poten- 
cjal turystycznj Ukrainy Zachodniej. Kierunki i mozliwosci inwestowania w sekto- 
rze turystyki w swietle polskich doswiadczen". Projekt zostal sfinansowany przez 
Inicjatywe Wspolpracy Polsko-Amerykansko-Ukrainskiej (PAUCI), kt6ra wspiera 
rozw6j dcmokracji, sarnorzadnosci i przedsiebiorczosci na poziomie regionalnym 
i lokalnym. 

Glowne cele przyswiecajace realizacji projektu to: 
• sporzadzcnie analiz, ocen i propozycji dotyczacych rozwoju sektora tury- 

styki na Ukrainie Zachodniej, 
• wsparcie ukrairiskiej administracji rzadowej i terenowej w dzialaniach na- 

kierowanych na unowoczesnienie gospodarki turystycznej i zwiazanej 
z nia infrastruktury uslugowej, 

• transfer polskiej wiedzy i doswiadczen do ukrainskich organizacji i przed- 
siebiorstw turystycznych, 

• promocja ukrainskiej oferty inwestycyjnej wsrod polskich i zagranicznych 
inwestor6w. 
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Jako wazniejsze cele szczegolowe mozna wymienic: 
• rozpoznanie i ocene zasobow turystycznych Ukrainy Zachodniej, 
• analizy rynku turystycznego i infrastruktury uslugowej, 
• ocene uwarunkowan i mozliwosci rozwoju gospodarki turystycznej, 
• opracowanie propozycji inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruk- 

tury turystycznej. 
Zakres przestrzenny projektu obejmowal trzy przygraniczne regiony adminis- 

tracyjne Ukrainy Zachodniej sasiadujace z Polska, Slowacja, Wegrarni i Rumunia. 
Byly to obwody: iwano-frankowski, lwowski i zakarpacki. Zajrnuja one poludnio- 
wo-zachodnia czesc Ukrainy i stanowia obszary kluczowe dla rozwoju gospodarki 
turystycznej. W granicach tych obwodow znajduja sie tereny o szczeg6lnych war- 
tosciach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Wysokimi walorami tury- 
stycznymi wyrozniaja sie zwlaszcza Karpaty Wschodnie z Czarnohora, Gorganami 
i Bieszczadami, czesci Roztocza i Wysoczyzny Podolskiej oraz Dolina Dniestru 
i miasto Lwow. 

Na calosc prac skladaly sie trzy bloki zadan, stanowiace zarazem glowne etapy 
realizacyjne projektu: 

• diagnoza - okreslenie stanu i uwarunkowan rozwojowych sektora turysty- 
ki, 

• prognoza - wskazanie kierunkow i mozliwosci rozwoju produkt6w tury- 
stycznych, 

• upowszechnienie - publikacje i wydawnictwa oraz prezentacje promocyj- 
ne. 

Osnowe Projektu PAUCI stanowilo piec zadan badawczych, ktorych podsta- 
wowym celem bylo przeprowadzenie szerokiej analizy mozliwosci dalszego roz- 
woju turystyki przyjazdowej w regionach przygranicznych Ukrainy Zachodniej. 
Skupiono sie na produktach turystycznych i infrastrukturze uslugowej oraz wybra- 
nych obwodach i rejonach administracyjnych, kt6re stanowily glowne jednostki 
przestrzenne dla ustalen programowo-rozwojowych. 

Badania przeprowadzone zostaly w latach 2003-2004, a ich efekty przedsta- 
wiono w pieciu opracowaniach: 

• Inwcntaryzacja i ocena zasobow turystycznych 
• Badania marketingowe turystyki przyjazdowej 
• Analiza uwarunkowan rozwoju turystyki 
• Kicrunki rozwoju regionalnych produkt6w turystycznych 
• Okreslenie obszar6w, produktow i inwestycji turystycznych. 
Ze wzgledu na bardzo obszemy material faktograficzny oraz znaczna objetosc 

tekstow opracowan, w niniejszej publikacji zaprezentowano jedynie wybor mate- 
rialow z badan, ktory w pelni odzwierciedla zar6wno charakter, jak i zakres prac 
oraz uzyskanych wynikow. 
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Wydanie publikacji nie byloby rnozliwe bez wsparcia PAUCI oraz osobistego 
zaangazowania wielu pracownik6w naukowych, a zwlaszcza dr Andrzeja Jagusie- 
wicza i dr Krzysztofa Lopacinskiego z Instytutu Turystyki w Warszawie, doc. Roma- 
na Lozyriskiego i Jurija Zinko z Narodowego Uniwersytetu im. I. Franko we Lwowie 
oraz prof. Wolodyrnira Kowesznikowa z Uniwersytetu Turystyki, Gospodarki i Pra- 
wa w Kijowie, ktoryrn chcialbyrn serdecznie podziekowac, 

Szczeg6lne podzi�kowania skladam na rece recenzenta ksiazki prof. dr hab. 
Wladyslawa W. Gaworeckiego, kt6rego cenne uwagi i sugestie zostaly wykorzys- tane w publikacji. 

Kierownik projektu 
dr Ryszard Szczeciriski 
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Rozdzial I 

Ukraina Zachodnia w swietle badari 

ierownik projektu 
tyszard Szczeciriski 1. Publikacje i dorobek badawczy 

Naukowe i popularnonaukowe prace z dziedziny turystyki na Ukrainie Zachod- 
niej mozna podzielic na nastepujace grupy: 

• prace badaczy ukrainskich, polskich, austriackich i niemieckich zrealizo- 
wane do 1939 roku, 

• prace z okresu radzieckiego, do 1991 roku, 
• prace powstale po 1991 roku. 
Wydane do 1939 roku prace z zakresu turystyki to przewodniki, notatki z pod- 

rozy, szkice o charakterze naukowym. W calyrn tym okresie ukazalo sie kilkadzie- 
siat przewodnik6w. W latach miedzywojennych ( 1919-1939) opracowano prze- 
wodniki dla najwiekszych miast i niekt6rych obszar6w wchodzacych w sklad 6w- 
czesnej Polski, a takze dla poszczeg6lnych najbardziej atrakcyjnych teren6w, miej- 
scowosci i obickt6w turystycznych. Czesc przewodnik6w stracila na aktualnosci, 
lccz nickt6re z nich do dzis maja wartosc ze wzgledu na zakres materialow fakto- 
graficznych, ilustracyjnych, kartograficznych i statystycznych. Sposrod przewod- 
nik6w turystycznych z tego okresu trzeba wyrnienic zwlaszcza prace takich auto- 
r6w, jak: R. Dabrowski, H. Gasiorowski, S. Lewicki, M Orlowicz, T. Praschil 1• 

Najstarsze notatki z podrozy po Ukrainie Zachodniej pochodza z epoki srednio- 
wiecza. Od XIX wieku w populamych i specjalnych wydawnictwach periodycz- 
nych bardzo czesto publikowano notatki krajowych i zagranicznych turyst6w. Spo- 
srod autor6w na wspomnienie zasluguja zwlaszcza: M. Dolnicki, G. Cbinden, 
J. Bacowski, J. Dziedzielewicz i H. Hoffbauer'. 

I Por. R. Dabrowski: Przewodnik ilustrowany po wojewodztwie stanislawowskim. Stanisla- 
w6w 1930; H. Gasiorowski: PrzewodnikpoBeskidach Wschodnich. T. 1-2. Lwow-Warsza- 
wa 1933-1935; M. Orlowicz: Wschodnie Karpaty (Przewodnik ilustrowany). Lwow 1914. 
2Por. H. Hoffbaucr: Przewodnik na Czarnohore i do Wschodnich Beskidow. Z. I i 2. Stani- 
slawow 1891, Kolomyja 1898; M. Dolnicki: Od beskidzkich rozdrozy do poleskich bagien. 
Lw6w 1935. 



Szkice z zakresu turystyki odrozniaja sie od innych prac bardziej naukowym 
podejsciem, Nalezy wyroznic takich zwlaszcza autor6w, jak I. Czaykowski oraz 
T. Krzyzewski ', 

Na szczegolna uwage zasluguje dzialalnosc Towarzystwa Krajoznawczo- 
Turystycznego ,,Plaj" w latach 1924-1939. Opracowywalo ono trasy turystyczne 
i organizowalo wycieczki, mialo swoje bazy turystyczne, wydawalo czasopismo 
o tematyce krajoznawczej i turystycznej ,,Nasza Ojczyzna" (,,Nasza Batkiwszczy- 
na"). 

W omawianym okresie wydawano rowniez naukowe opracowania z zakresu 
klimatologii, geografii i przyrodolecznictwa, w kt6rych zamieszczane byly infor- 
macje o turystyce. 

W okresie 1939-1991 prace na temat zachodnioukrainskiego sektora turystycz- 
nego mozna podzielic na badania naukowe, popularne wydawnictwa dla turyst6w 
(przewodniki, notatki z podrozy), mapy i atlasy turystyczne. 

Badania w tym zakresie najczesciej wykonywali geografowie i ekonornisci. 
Dzialalnosc naukowa byla zwlaszcza prowadzona w zachodnioukrainskich instytu- 
cjach naukowych i na wyzszych uczelniach. Prace naukowe z dziedziny turystyki 
na Ukrainie Zachodniej w okresie radzieckim obejmowaly: 

• badania dotyczace uzdrowisk na Podkarpaciu (Truskawiec, Morszyn, Ja- 
remcze i in.), 

• badania przyrodniczych zasob6w turystycznych, 
• badania system6w przyrodniczo-rekreacyjnych. 
W pierwszej dziedzinie dzialali tacy naukowcy, jak: T. G. Gluszczenko, 

M. I. Dolisznyj, I. P. Sklerow. Najbardziej fundamentalne badania prowadzono 
w latach piecdziesiatych i szescdziesiatych. Gl6wne prace to: Kurorty zachodnich 
obwodow Ukrainy (red. T. G. Gluszczenko, Kij6w 1959); Kurorty Przykarpacia 
(red. T. G. Gluszczenko i J.P. Sklerow, Lw6w 1957); Kurorty Zakarpacia 
(L. M. Bykowa, A. A. Soczka, L. G. Tron, Kij6w 1977). 

W ramach drugiego kienmku najczesciej byly badane zasoby przyrody i w6d 
mincralnych. W tym zakresie pracowali tacy naukowcy, jak: A. E. Babyniec, 
S. P. Bilak, W. I. Marus, I. M. Kojnow. Glowne prace to: S. P. Bilak: Mineralne 
wody Zakarpacia (l 986); W. Meszczenko: Mineralne ir6dla Zakarpacia (1956); 
Rekreacyjne zasoby i ochrona przyrody Karpat Ukrainskich (1976); S. M. Stojko: 
Rezerwaty i pomniki przyrody w Karpatach Ukrainskich ( 1966). 

W latach siederndziesiatych i osierndziesiatych ubieglego wieku w nauce roz- 
powszechnione bylo podejscie systemowe. W gospodarce turystycznej regionu za- 
chodnioukrainskiego naukowcy wyodrebniali i badali zespoly oraz systemy rekre- 
acyjne, turystyczne, przyrodniczo-rekreacyjne i inne. W ramach trzeciego kierunku 
pracowali miedzy innymi: M. I. Dolisznyj, N. S. Nedaszkiwska, M. S. Nudelman, 

3Por. I. Czaykowski: Beskid Wschodni. Szlaki turystyczne w dorzeczach Prutu i Czarnej 
Bystrzycy. Stanislawow-Jarerncze 1934. 
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0. I. Szablij, S. A. Gensiruk, M. S. Nyznyk. Ich prace dotyczyly takich zagadnien, 
jak: pojecia, struktura, osobliwosci, lokalizacja terytorialna zasob6w rekreacyj- 
nych, ich ocena ekonomiczna, rozw6j system6w terytorialno-rekreacyjnych. Glow- 
ne prace to: M. I. Dolisznyj, M. S. Nydelman: Rekreacyjny kompleks Karpat ijego 
rozwoj: problemy ekonomiczne uzytkowania przyrody (1984); P. Dubyj, N. Smir- 
nowa: Uzdrowiskowo-leczniczy i turystyczny kompleks Karpat (1981); Karpacki 
kompleks rekreacyjny (red. M. I. Dolisznyj, 1984); J. N. Taras: Funkcjonalna orga- 
nizacja przyrodniczo-rekreacyjnych systemow regionu karpackiego. Problemy roz- 
woju kurortow, miejscowosci wypoczynkowych i turystycznych (1975). 

Najbardziej znana sposrod wymienionych jest praca: Karpacki kompleks rekre- 
acyjny. Zostaly w niej rozpatrzone przeslanki spoleczno-ekonomiczne i warunki 
naturalne, kt6re okreslaja rekreacyjna specjalizacje regionu karpackiego. Zapropo- 
nowano tez rnetcdologie zbiorczej oceny zasob6w przyrodniczych i rekreacyjnych, 
zagospodarowanie teren6w rekreacyjnych i kompleksowy program ich efektywne- 
go wykorzystania. 

Opr6cz wymienionych dotychczas prac, w omawianym okresie ukazaly sie pu- 
blikacje z zakresu organizacji i zagospodarowania (S. W. Trochymczuk, D. W. Zuk, 
W. S. Krawciw), ekonomiki (J. N. Taras) i ochrony przyrody w rozwoju turystyki 
oraz inne. 

Sposrod wydawnictw populamych i popularnonaukowych warto wyroznic: 
przcwodniki i informatory oraz publikacje o tematyce turystycznej w periodykach 
specjalistycznych i innych czasopismach. Turystyczne przewodniki i informatory 
byly wydawane dla poszczeg61nych obwodow, miejscowosci wypoczynkowych 
i miast turystycznych, obiekt6w przyrodniczych itd. Najwiecej takich publikacji 
ukazalo sie dla obwodu lwowskiego. Najbardziej znanymi przewodnikami sa: 
Podroze po L wowszczyinie. Szkic krajoznawczo-turystyczny ( 1967); Turysci 
w Zakarpaciu: przewodnik ( 1986); Turysci w Karpatach. Przewodnik ( 1966). 

W okresie radzieckim dzialal tzw. system ogolnozwiazkowych tras turystycz- 
nych. Kazda trasa miala numer porzadkowy i odpowiednia dokumentacje: opraco- 
wywano i publikowano mapy tras, prowadzono inne przedsiewziecia, by je propa- 
gowac. Dia Ukrainy Zachodniej wydano mapy takich glownych tras turystycznych, 
jak: Wzdluz Cisy, Werchowynska; Zakarpacie-Lwow: Podrozujac Bukowinq i Hu- 
culszczyznq; W Karpatach lesistych. W latach osierndziesiatych XX wieku ukazal 
sie rowniez dose obszerny specjalistyczny atlas Karpat Ukrainskich dla turyst6w 
( Ukrainskie Karpaty. Atlas turysty, 1987). 

Po 1991 roku naukowcy ukrainscy kontynuowali badania o podobnej tematyce 
turystycznej jak w latach poprzednich. Ponadto w nastepstwie proccs6w przecho- 
dzen ia do gospodarki rynkowej i rozszerzania wspolpracy miedzynarodowej, r6w- 
niez w pracach naukowych zaczely sie pojawiac nowe nurty: rozwinely sie zwlasz- 
cza badania ckonomiczne. Wazna role odgrywala tez organizacja specjalistycznych 
konferencji naukowych i naukowo-wdrozeniowych. 
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Badania stanu i rozwoju turystyki na Ukrainie Zachodniej sa prowadzone 
przewaznie na uczelniach i w instytutach naukowych. Na szczegolna uwage zaslu- 
guja zwlaszcza dwie plac6wki. W Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franko 
we L wowie badania te prowadzone sa na wydziale geograficznym i, w mniej szym 
stopniu, na ekonomicznym. Dzialalnosc naukowa w zakresie turystyki na wydziale 
geograficznym zaktywizowala sie po utworzeniu specjalistycznej pracowni i roz- 
poczeciu ksztalcenia fachowc6w z tej dziedziny. Do wazniejszych kierunk6w pro- 
wadzonych tam badari naleza: oceny zasob6w dla roznych form turystyki, analizy 
turystycznego zagospodarowania administracyjnych i przyrodniczych region6w 
Uk.rainy Zachodniej, problematyka rozwoju altematywnych form turystyki, jak 
ekoturystyka, turystyka wiejska. Publikacje zwiazane z turystyka ukazuja sie 
w periodyku naukowym Uniwersytetu Lwowskiego ,,Wisnyk" (seria geograficzna). 

Sposrod innych instytucji naukowych warto wyrnienic przede wszystkim Insty- 
tut Badari Regionalnych we Lwowie. Ostatnio przygotowano tam kilka dysertacji 
na uzyskanie stopnia kandydata nauk, poswieconych problematyce turystycznej 
regionu zachodniego. Podstawowe kierunki badan, kt6re realizuje ta instytucja 
w ostatnich latach, dotycza: strategii oraz polityki rozwijania rekreacji i turystyki 
w regionie karpackim, ekologicznych i ekonomicznych zasad funkcjonowania tu- 
rystyki, spoleczno-ekonornicznych aspekt6w rynku uslug turystycznych, rozwoju 
infrastruktury uslugowej oraz zabezpieczenia inwestycji z nia zwiazanych. Prace 
z tego zakresu ukazuja sie w czasopismie ,,Ekonomika regionalna". 

Oficjalna statystyka turystyczna powstala na Ukrainie w polowie lat dziewiec- 
dziesiatych zeszlego wieku. Ale nawet obecnie sa trudnosci z uzyskaniem informa- 
cji o turystyce w poszczeg6lnych rejonach i miejscowosciach. Wynika to zwlasz- 
cza z nicdostatecznego opracowania wskaznikow dotyczacych gospodarki tury- 
styczncj oraz rozproszenia danych statystycznych o turystyce: czesto sa umiesz- 
czanc przy roznych dziedzinach gospodarki. 

Ostatnio obwodowe urzedy statystyczne rozpoczely wydawanie specja- 
listycznych informator6w z zakresu turystyki i rekreacji. Nie ma jednak og6lnych 
wytycznych co do ich zawartosci ani tresci i ilosci informacji podlegajacych upo- 
wszcchnicniu. Dlatego <lane zawarte w roznych informatorach sa niekompletne 
i czesto malo por6wnywalne. Wzglednie dobre informatory statystyczne sa publi- 
kowane jedynie w obwodzie zakarpackim. 

W roku 2002 wydano biuletyn statystyczny ,,Turystyka w obwodzie zakarpac- 
kim". Zawiera on informacje dotyczace dzialalnosci organizacji turystycznych, 
scgmentacji i rozmieszczenia turyst6w w obwodzie oraz gospodarki hotelowej, ga- 
stronomii itp. Turyst6w zagranicznych podzielono wedlug kraj6w, z kt6rych przy- 
byli. Przcdstawiono tez dynamike zmian w zakresie podstawowych wskaznikow 
turystyki w ciagu kilku ubieglych lat. Czesc informacji zostala podana dla poszcze- 
g6lnych rejon6w administracyjnych, ale wiekszosc odnosi sie do calego obwodu. 
Zakarpacki Urzad Statystyczny wydal tez informator o placowkach uzdro- 
wiskowych. 

14 

2. Program 

\ o tatni h 

hodniej grani 
O hron 'rodo 

terenie 
I vov skim vol 

rzyrodniczy h ' 
ry tyki tut) . 

zago podaro v 
pograniczu 

·1 go. 
W ob odzi 

udziale k p 
mocy kon ulta : 
f) tycznej L :vm 
rop i Am ·1. 

W lata h 19 
dzynarcdov go 
nych struktur bi 



lniej Sq prowadzone 
zegolna uwage zaslu- 
ie im. Iwana Franko 
rnym i, w mniejszym 
urystyki na wydziale 
znej pracowni i roz- 
zych kierunk6w pro- 
m turystyki, analizy 
idniczych region6w 
form turystyki, jak 
ystyka ukazuja sie 
�seria geograficzna). 
de wszystkim Insty- 
tam kilka dysertacji 
natyce turystycznej 
lizuje ta instytucja 
rekreacji i turystyki 
funkcjonowania tu- 
stycznych, rozwoju 
zwiazanych, Prace 

1a . 
towie lat dziewiec- 

skaniem informa- 
ni ka to zwlasz- 

l gospodarki tury- 
czesto set: umiesz- 

«lav anie specja- 
a jednak og6lnych 
odlegajacych upo- 

Sq niekompletne 
tyczne Sq publi- 

j\ odzie zakarpac- 
;j i turystycznych, 
rki hotelowej, ga- 

z kt6rych przy- 
ch wskaznikow 

dana dla poszcze- 
> calego obwodu. 
c6wkach uzdro- 

Kilka informator6w statystycznych ukazalo sie ostatnio w obwodzie iwano- 
frankowskim, miedzy innymi biuletyn ,,Leczenie sanatoryjno-uzdrowiskowe oraz 
wypoczynek zorganizowany w obwodzie iwano-frankowskim w 2002 roku". 
W publikacji wykorzystano dane z rocznych sprawozdan skladanych przez placow- 
ki uzdrowiskowe do centralnego urzedu statystycznego. W biuletynie mozna zna- 
lezc wskazniki dzialalnosci zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych, liczbe Iozek, 
profile leczenia i rehabilitacji itp. Jest wydawany raz do roku. Ponadto w obwodzie 
ukazuje sie dose szczegolowy doroczny informator o hotelarstwie, zawierajacy sze- 
reg danych z zakresu dzialalnosci wszystkich plac6wek hotelowych. Czesc danych 
statystycznych jest podawana dla rejon6w administracyjnych i wiekszych miast. 

Podobne informatory statystyczne wydawane set: w obwodzie lwowskim, ale 
dostepnosc danych o turystyce jest tam o wiele mniej satysfakcjonujaca. Wiek- 
szosc informacji na ten temat mozna znalezc w og6lnych rocznych biuletynach 
dotyczacych sytuacji gospodarczej obwodu. 

2. Programy mledzynarodowe, krajowe i regionalne 

W ostatnich latach duze zainteresowanie rozwojem turystyki w regionie kar- 
packim okazuja zagraniczne organizacje i fundusze, kt6re .inicjuj4 finansuja 
i prowadza wlasne badania. Jednym z pierwszych projekt6w na Ukrainie Zachod- 
niej w latach 1992-1994 w zakresie tematyki turystycznej byl ,,System transgra- 
nicznych obszar6w chronionych o wiodacej funkcji turystycznej w rejonie 
wschodniej granicy Polski". Projekt zostal zrealizowany wsp61nie przez Instytut 
Ochrony Srodowiska i Instytut Turystyki z Warszawy oraz Uniwersytet Lwowski. 
Na terenie Ukrainy dotyczyl teren6w przygranicznych lezacych w obwodach: 
lwowskim, wolynskim i zakarpackim, ze szczeg6lnym uwzglednieniem atrakcji 
przyrodniczych i kulturowych oraz perspektyw rozwojowych roznych form eko- 
turystyki, turystyki kulturowej i agroturystyki. Opracowano w6wczas koncepcje 
zagospodarowania turystycznego transgranicznych obszar6w ekoturystycznych na 
pograniczu Ukrainy i Polski: zachodniowolynskiego, roztoczanskiego i beskidz- 
kiego. 

W obwodzie lwowskim badania nad rozwojem turystyki byly prowadzone przy 
udzialc ekspcrt6w arnerykanskich i kanadyjskich w ramach miedzynarodowej po- 
mocy konsultacyjnej. Przygotowali oni propozycje modemizacji infrastruktury tu- 
rystycznej Lwowa oraz wprowadzenia jego produkt6w turystycznych na rynki Eu- 
ropy i Ameryki. 

W latach 1996-1997, przy wsparciu Amerykanskiej Agencji ds. Rozwoju Mie- 
dzynarodowego (USAID), zrealizowano projekt dotyczacy wsparcia proekologicz- 
nych struktur biznesowych dzialajacych w dziedzinie turystyki i gospodarki lesnej 
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w obrebie Ukrainskich Karpat. W zakresie branzy turystycznej najwiecej uwagi 
poswiecono inwentaryzacji zasobow przyrodniczych i bazy noclegowej oraz anali- 
zie jakosci uslug swiadczonych w czterech obwodach gorskich. W ramach projektu 
zostala takze opracowana koncepcja rozwoju turystyki uwzgledniajaca doswiad- 
czenia swiatowe. 

Przelomowy w opracowaniach dla Ukrainy Zachodniej stal sie miedzy- 
narodowy projekt TACIS: "Wsparcie lokalnego rozwoju i turystyki w regionie 
karpackim", z udzialern ekspertow irlandzkich (1999-2000). Projekt organicznie 
polaczyl naukowe, organizacyjne i praktyczne aspekty rozwijania inicjatyw tury- 
stycznych w obwodach: lwowskim, iwano-frankowskim, zakarpackim i czernio- 
wieckim. Duzo uwagi poswiecono wsparciu dzialari administracji obwodowej i lo- 
kalnej ukierunkowanych na prornocje i rozw6j struktur biznesowych w turystyce. 
Podjeto dzialania organizacyjne i marketingowe w celu stworzenia wizerunku re- 
gionu jako wytw6rcy produktow turystycznych na rynku ukrainskim i miedzynaro- 
dowym. Poczyniono takze kroki w celu przekazania doswiadczen zagranicznych 
miejscowym agencjom turystycznym, obiektom hotelarskim, placowkom gastrono- 
micznym i innym podmiotom gospodarczym, aby polepszyc jakosc obslugi krajo- 
wych i zagranicznych turystow, Szczegolny akcent polozono na rozwoj dobrze ro- 
kujacych form turystyki, zwlaszcza agroturystyki i turystyki kulturowej. Przepro- 
wadzono takze szkolenia i opracowano programy dla uczelni oraz szkol turystycz- 
nych. 

Dzieki projektowi powolano organizacyjna strukture regionalna, do ktorej we- 
szly: rada ds. turystyki regionu karpackiego, stowarzyszenie pracownik6w biznesu 
turystycznego i hotelowego, centrum informacyjne i szkoleniowe oraz cztery 
wzorcowe gospodarstwa agroturystyczne. Uruchomiono tez linie kredytowa dla 
biznesu turystycznego. W ten spos6b powstalo efektywne partnerstwo miedzy pan- 
stwowymi, prywatnymi i spolecznyrni instytucjami turystycznymi. W ramach pro- 
jektu zostala tez opracowana koncepcja rozwoju turystyki w regionie karpackim, 
oparta na doswiadczeniach europejskich. 

Czolowe miejsce wsrod inicjatyw miedzynarodowych w zakresie turystyki za- 
jql projekt powstaly przy wspolpracy z Brytyjskim Ministerstwem Rozwoju Mie- 
dzynarodowego: "Rozw6j turystyki we Lwowie", kt6ry zaprezentowal nowe po- 
dcjscie w programowaniu zaplecza informacyjno-marketingowego miasta. W ra- 
mach projektu opracowano strategie rozwoju turystyki do 2007 roku oraz plan jej 
realizacji. Strategia okreslila jako kierunki priorytetowe: usprawnienie zarzadzania 
gospodarka turystyczna Lwowa, miedzy innymi stworzenie wydzialu turystyki 
przy Radzie Miejskiej, podwyzszenie kwalifikacji pracownik6w sektora turystycz- 
nego, rozbudowe infrastruktury dla podstawowych rodzaj6w turystyki miejskiej: 
kulturowej, biznesowej i konferencyjnej, ugruntowanie wizerunku miasta na krajo- 
wym i zagranicznym rynku turystycznym. W wyniku realizacji strategii powstaly: 
Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki (LART), jako organ koordynujacy 
dzialalnosc podrniotow turystycznych, oraz jedno z pierwszych na Ukrainie turys- 
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tycznych centr6w informacyjnych (TIC). Rozszerzono i wzbogacono dzialalnosc 
prornocyjna, stworzono bank danych oraz wylansowano nowe produkty turysty- 
czne: .Boze Narodzenie we Lwowie", ,,Lw6w podziemny" i inne. 

Szczegolna uwage nalezy poswiecic programom rozwoju turystyki opracowa- 
nym przez obwody Zachodniej Ukrainy. Uchwala Gabinetu Ministr6w Ukrainy 
,,0 przyjeciu paristwowego programu rozwoju turystyki na lata 2002-2010" zobo- 
wiazala obwodowe i miejskie wladze paristwowe do stworzenia regionalnych pro- 
gram6w rozwoju turystyki oraz przeznaczenia na ich realizacje odpowiednich srod- 
k6w finansowych. W slad za tym w omawianych obwodach opracowano i przyjeto 
takie programy. W zaleznosci od obwodu, programy te w istotny spos6b roznily sie 
pod wzgledem metodyki, cel6w i zadari oraz og6lnego ukierunkowania propono- 
wanych przedsiewziec z zakresu gospodarki turystycznej. 

Program rozwoju turystyki w obwodzie iwano-frankowskim przyjeto 
w 2002 roku uchwala Iwano-Frankowskiej Rady Obwodowej: ,,0 rozwoju turys- 
tyki w obwodzie w latach 2002-2010". W uchwale Rada polecila takze panstwo- 
wej administracji obwodowej uwzglednic srodki na jego realizacje, radom rejono- 
wym zas - opracowac programy dla okreslonych teren6w i przeznaczyc na roz- 
w6j turystyki nie mniej niz 0,3% rocznych wplywow do budzetow lokalnych. 
Omawiany program obwodowy przewiduje realizacje wielu przedsiewziec w celu 
udoskonalenia systemu zarzadzania panstwowego w turystyce, rozbudowy jej za- 
plecza uslugowego, efektywnego wykorzystania srodkow technicznych i material- 
nych, zachowania historyczno-kulturowej spuscizny. Zawiera tez postulaty dla or- 
ganow wyzszej wladzy wykonawczej w dziedzinie turystyki, dotyczace udo- 
skonalenia normatywno-prawnych zasad dzialalnosci turystycznej na Ukrainie. 

W programic podkreslono, ze nalezy rozwijac turystyke krajowa i zagraniczna, 
a zwlaszcza turystyke wiejska. Warto rowniez zwrocic uwage na inne proponowa- 
ne dzialania. Naleza do nich: opracowanie i wdrozenie program6w rozwoju miej- 
scowosci turystycznych; stworzenie infrastruktury turystycznej, serwisowej oraz 
informacyjnej wzdluz tras samochodowych; realizacja badari marketingowych 
w zakrcsic turystyki; uczestnictwo w krajowych i miedzynarodowych wystawach 
turystycznych; wdrazanie nowych form organizacyjnych w zarzadzaniu turystyka, 

Podstawa sporzadzenia dokumcntu byly przede wszystkim propozycje rejono- 
wych administracji panstwowych. Swiadcza o tym glowne przedsiewziecia przewi- 
dziane w programie, a zwlaszcza: wszczecie procedury o nadanie miastu Kos6w 
statusu uzdrowiska, inwentaryzacja obiekt6w infrastruktury turystycznej, opraco- 
wanic programu regionalnego w zakresie rozbudowy, rekonstrukcji i modernizacji 
infrastruktury matcrialno-technicznej, oznakowanic tras turystycznych; tworzenie 
zaplccza turystyki rckreacyjnej na tercnie park6w narodowych; opracowanie pro- 
jekt6w oraz podjecie prac w zakresie rekonstrukcji sieci kolei waskotorowych jako 
obiekt6w infrastruktury turystycznej. 

17 



,,Program rozwoju sfery sanatoryjno-uzdrowiskowej, turystyki i wypoczynku 
w obwodzie lwowskim na lata 2003-2007" rozni sie istotnie od programow 
w innych obwodach. Jego celem jest calosciowe rozstrzygniecie problemow roz- 
woju uzdrowisk i glownych osrodkow turystycznych oraz polepszenie jakosci 
i rozszerzenie asortymentu uslug rekreacyjnych, co powinno sprzyjac zwiekszeniu 
konkurencyjnosci sektora turystyki na krajowym i swiatowym rynku. 

Program przewiduje przede wszystkim stworzenie sprzyjajacego klimatu inwe- 
stycyjnego w obwodzie. Jego podstawa set projekty inwestycyjne. Og6lna wartosc 
nakladow inwestycyjnych przewidzianych w programie wynosi 319,8 min hrn. 
Podstawowymi zrodlami finansowania maja bye: budzet panstwowy i miejscowy, 
srodki wlasne przedsiebiorstw, instytucji i organizacji, zagraniczne i wewnetrzne - 
pozyczki, inwestycje zagraniczne. lstotne jest takze to, ze w programie przewi- 
dziano konkretne mechanizmy przyciagniecia srodkow pozabudzetowych. 

Najwiecej srodkow maja uzyskac przedsiewziecia nastawione na modernizacje 
bazy sanatoryjno-uzdrowiskowej i turystyczno-wypoczynkowej, zachowanie, od- 
nowienie i racjonalne wykorzystanie zasob6w rekreacyjnych, ekologiczna sanacje 
terenow rekreacyjnych. Omawiany program przewiduje modernizacje trzydziestu 
i budowe trzynastu nowych obiektow rekreacyjnych. 

Glownyrn obszarem dalszego rozwijania sektora rekreacji i turystyki ma bye 
rejon drohobycki, a zwlaszcza strefa uzdrowiskowa Truskawiec - Schodnica. In- 
ny wazny obszar inwestycyjny to rejon zolkiewski, gdzie glownyrn zadaniem.jest 
kompleksowa restauracja zabytkowej czesci Zolkwi, Program zawiera takze roz- 
szerzony wykaz przedsiewziec inwestycyjnych na terenach rekreacyjnych (lacznie 
ok. 80 obiektow). 

,,Program rozwoju turystyki oraz rekreacji w obwodzie zakarpackim na lata 
2002-201 O" byl zatwierdzony uchwala Zakarpackiej Rady Obwodowej. Podobnie 
jak w obwodzic iwano-frankowskim, Rada zlecila radom rejon6w i miast podpo- 
rzadkowania obwodowego opracowanie program6w rozwoju okreslonych terenow. 

W omawianym programie obwodowym turystyce nadano priorytet wsrod in- 
nych dziedzin gospodarki regionalnej. Sposrod roznych rodzajow turystyki, na 
picrwszych miejscach wymieniono pobyty zdrowotno-lecznicze, aktywny wypo- 
czynek, turystyke wiejska i agroturystyke. Program zaklada podw6jny eel: zjednej 
strony zachowac i utrwalic na Zakarpaciu osiagnieta wczesniej pozycje w trady- 
cyjnych segmcntach turystyki, z drugiej zas - ksztaltowac nowy produkt tury- 
styczny, ktory przekraczalby stereotypowe oferty, w pelni uwzglednial historycz- 
no-kulturowa specyfike regionu oraz pozwol il w spos6b istotny urozmaicic trady- 
cyjne produkty i ich oferte. Zaznaczono, ze realizacja programu zakonczy sie suk- 
cesem, jezeli do 2010 roku liczba turyst6w i wycieczkowiczow w obwodzie zakar- 
packim wzrosnie do 6 mln rocznie. 

Wdrozenie programu podzielono na dwa etapy. Pierwszy przewiduje zwlaszcza 
ksztaltowanie pozytywnego wizerunku Zakarpacia, modernizacje bazy materialno- 
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przez ostatnie 200 lat zgromadzono wiele publikacji i prac badawczych na 
temat roznych zagadnieri dotyczacych turystyki na Ukrainie Zachodniej; 
wykaz prac podstawowych obejmuje prawie 100 pozycji; 
wiekszosc prac z zakresu turystyki to, wydawnictwa populame i populamo- 
naukowe; szersze badania prowadzono tylko w ostatnich dziesiecioleciach; 
pracc badawcze nad stanem i rozwojem zachcdnioukrainskiej turystyki do 
niedawna ograniczaly sie do kilku glownych kierunk6w, jak zagadnienia 
uzdrowiskowe i rekreacyjne, co bylo uwarunkowane podejsciem do tury- 
styki w bylym Zwiazku Radzieckim; 
ostatnio wzroslo zainteresowanie badaniami regionalnymi - zar6wno 
w samym regionie, jak ze strony zagranicznych instytucji i organizacji; 
zrcalizowane dotad badania dotyczace turystyki na Ukrainie Zachodniej 
nie daja pelnych podstaw do okreslenia innowacyjnych kierunk6w rozwoju 
tej dziedziny na poziomie europejskim. 

19 

Podsumowujac analize wczesniejszych prac badawczych i programowych do- 
tyczacych stanu i rozwoju zachodnioukrainskiej turystyki nalezy podkreslic, ze: 

technicznej, rozw6j wybranych form turystyki oraz stworzenie nowych atrakcji 
turystycznych. W etapie drugim planowane jest ukoriczenie rozbudowy nowocze- 
nej infrastruktury turystycznej, doprowadzenie jakosci uslug do standard6w swia- 

towych, aktywna dystrybucja produkt6w turystycznych na rynkach miedzynaro- 
dowych. Finanse programu wyniosa okolo 67,7 mln hrn, w tym 10 min - srodki 
budzetowe. 

Sposrod wielu przedsiewziec warto wyroznic: opracowanie i wdrozenie pro- 
gram6w rozwoju centr6w rekreacyjnych i turystycznych Zakarpacia, stworzenie 
strefy turystyczno-rekreacyjnej na Przeleczy Wereckiej, usprawnienie regionalnej 
sprawozdawczosci statystycznej dotyczacej turystyki i rekreacji. W zakresie bazy 
materialno-technicznej przewiduje sie rnodemizacje lub rozbudowe okolo czter- 
dziestu obiekt6w turystyczno-rekreacyjnych; budowe szesnastu nowych moteli, 
kemping6w i obiekt6w wypoczynkowych przy trasach samochodowych; remonty 
dr6g prowadzacych do atrakcyjnych miejsc i obiekt6w o przeznaczeniu turystycz- 
nym. Wiele przedsiewziec planuje sie takze w sferze reklamowo-informacyjnej . 
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Rozdzial II 

Przeslanki i determinanty rozwoju turystyki 
na Ukrainie Zachodniej 

�.t\. ��,im=�lfilill · __ " ����--:mm - .. - - .. ·-··-·-- - .. 
1. Aspekty geopolityczne i regionalne 

Terytorium obejmujace trzy obwody: iwano-frankowski, lwowski i zakarpacki, 
lezy na poludniowyrn zachodzie Ukrainy. Jest to obszar przygraniczny, sasiadujacy 
z Polska, Slowacja, Wegrarni i Rumunia, Ponadto znajduje sie on w stosunkowo 
bliskiej odleglosci od Austrii, Czech, Niemiec i kraj6w Polwyspu Balkanskiego. 
Zaleta regionu jest znaczna odleglosc od glownych swiatowych centr6w niestabil- 
nosci politycznej. Sasiedztwo z krajami Europy Srodkowej i Unii Europejskiej sta- 
wia go na czolowyrn miejscu w polityce zagranicznej Ukrainy, gdyz odgrywa on 
przez to wazna role w systemie kontynentalnej wspolpracy regionalnej i miedzy- 
panstwowej, 

Z geopolitycznego punktu widzenia znaczenie Ukrainy Zachodniej trudno 
przccenic. W por6wnaniu z innymi regionami ukrainskimi ma najbardziej rozwi- 
nieta sicc transportowa, Przebiega tamtedy dwanascie linii kolejowych Iaczacych 
Ukraine z piecioma krajami sasiedzkimi, Przez Karpaty biegna rurociagi, kt6rymi 
rosyjska i turkrneriska ropa jest dostarczana do kraj6w Europy Srodkowej i Za- 
chodnicj, oraz rurociag przesylajacy etyline z Kalusza na W�gry. Tak wiec gospo- 
darcza i polityczna stabilnosc Ukrainy Zachodniej jest w znacznej mierze warun- 
kicm stabilnosci krajow europejskich. 

Rozwoj transportu to jeden z priorytetow panstwowej polityki gospodarczej na 
Ukrainic. Istnicje kilka krajowych prograrnow rozwoju transportu: miedzy innymi 
Rada Najwyzsza przyjela ustawe o kompleksowym programie przeksztalcenia 
Ukrainy w latach 2002-20 IO w panstwo tranzytowe. Zwiekszenie tranzytu miedzy- 
narodowego ma bye waznyrn czynnikiem stabilizacji i zmian strukturalnych 
w gospodarce narodowej. Istnieja jednak liczne bariery powstrzyrnujace rozwoj 
tranzytu przez terytorium kraju. Program przewiduje wiec przedsiewziecia majace 



na celu stworzenie niezbednych podstaw prawnych, takich jak: przystosowanie 
ukrairiskiego ustawodawstwa do miedzynarodowego prawa transportowego, mo- 
demizacja infrastruktury transportowej i przejsc granicznych, poprawa polityki 
podatkowej i taryfowo-cenowej, wprowadzenie nowych technologii do organizacji 
tranzytu, wsparcie przez panstwo dzialan w zakresie przyciagniecia dodatkowego 
ruchu tranzytowego. Szczeg6lnie wazne jest zadanie dalszej rozbudowy sieci mie- 
dzynarodowych tras transportowych na terenie Ukrainy. W tym zakresie przyjeto 
takze szereg dokument6w rzadowych, 

Polozenie geograficzne regionu decyduje o jego kluczowym znaczeniu dla 
rozwoju wspolpracy Ukrainy z krajami Europy Srodkowej i Zachodniej, a jego 
dobra dostepnosc komunikacyjna jest czynnikiem sprzyjajacyrn przyciaganiu 
turyst6w: nie tylko z region6w sasiadujacych, ale takze z odleglych kraj6w 
europejskich. Polozenie przygraniczne stwarza znakomite mozliwosci wspolpracy 
na poziomie lokalnym miedzy jednostkami administracyjnymi kraj6w przygranicz- 
nych i miedzy roznego rodzaju wsp6lnotami spolecznymi, zwlaszcza przez 
tworzenie euroregion6w. 

Do glownych kierunk6w dzialalnosci euroregionu zalicza sie turystyka. Waz- 
niejsze zadania realizowane w tej dziedzinie to: rozwijanie prywatnej przedsie- 
biorczosci, tworzenie zinstytucjonalizowanego zaplecza promocyjnego i informa- 
cyjnego, organizowanie zrzeszen i zwiazkow branzowych, ulatwianie dostepu do 
kapitalu zagranicznego, a takze przygotowywanie miedzynarodowego produktu 
turystycznego i wspieranie rozbudowy infrastruktury uslugowej. Na szczegolna 
uwage zasluguja miedzy innymi prace dotyczace miedzynarodowego programu 
rozwoju turystyki aktywnej oraz tworzenia transgranicznych szlak6w turystycz- 
nych, w tym sieci g6rskich tras rowerowych. 

W obrebie Ukrainy Zachodniej dzialaja dwa zwiazki euroregionalne. Pierwszy, 
Euroregion Karpacki, obejmuje ukrainskie obwody: zakarpacki, iwano-frankowski, 
lwowski i czemiowiccki, polskie wojew6dztwo podkarpackie, kraje koszycki i pre- 
szowski na Slowacji oraz kilka przygranicznych okregow rumuriskich i wegier- 
skich. Do glownych kierunk6w dzialalnosci euroregionu zalicza sie turystyka. 
Wazniejsze zadania realizowane w tej dziedzinie to: rozwijanie prywatnej przed- 
siebiorczosci, tworzcnie zinstytucjonalizowanego zaplecza promocyjnego i infor- 
macyjncgo, organizowanie zrzeszen i zwiazkow branzowych, ulatwianie dostepu 
do kapitalu zagranicznego, a takze przygotowywanie miedzynarodowego produktu 
turystycznego i wspieranie rozbudowy infrastruktury uslugowej. Na szczegolna 
uwage zasluguja miedzy innymi prace dotyczace miedzynarodowego programu 
rozwoju turystyki aktywnej oraz tworzenia transgranicznych szlak6w turystycz- 
nych, w tym sieci g6rskich tras rowerowych. 
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Rcjony obwodu lwowsklcgo: 
I Suski 
2 Brodzki 
3 Gr6dccki 
4 Drohobycki 
5 Zydaczowski 
6 Zolkiewski 
7 Zloczowski 
8 Kamionkowski 
9 Mikolajowski 

10 Mosciski 
11 Przernyslanski 
12 Pustomycki 
13 Radziechowski 
14 Samborski 
15 Skalski 
16 Sokalski 
17 Starosamborski 
18 Stryjski 
19 Turkawski 
20 Jaworowski 

Rcjony obwodu (wano-frankowsklego: 
21 Bohorodczanski 
22 Werchowynski 
23 Halicki 
24 Horodcnkowski 
25 Dolinianski 
26 Kaluski 
27 Kosowski 
28 Kolomyjski 
29 Nadw6mianski 
30 Rohatynski 
3 I Rozniatowski 
32 Sniatynski 
33 Tysrnienicki 
34 Tlumacki 

Rcjony obwodu zakarpackiego: 
35 Bcrehowski 
36 Wielkobereznianski 
3 7 Winohradzki 
38 Wolowiccki 
39 lrszawski 
40 Mizhirski 
41 Mukaczcwski 
42 Pereczynski 
43 Rachowski 
44 Swalawski 
45 Tiaczowski 
46 Chustowski 
47 Uzhorodzki 

LWOW - miasta obwodowe 

TRUSKAVllEC - miasta obwodowego 
podporzadkowania 

Rys. 2. Podzlal Ukrainy Zachodniej pod wzgl�dem administracyjno-terytorialnym 
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Drugim transgranicznym zwiazkiem jest Euroregion Bug. W jego sklad wcho- 
dza: obwod wolyriski oraz rejony sokalski i zolkiewski w obwodzie lwowskim na 
Ukrainie, obwod brzeski na Bialorusi, wojew6dztwo lubelskie w Polsce. Do statu- 
towych celow dzialalnosci euroregionu nalezy rozw6j obszarow przygranicznych 
w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz oswiaty, kultury, sportu 
i turystyki. Glowne kierunki dzialari to miedzy innymi: poprawa stanu srodowiska 
przyrodniczego, udostepnianie walorow przyrodniczych i kulturowych turystom 
zagranicznym oraz rozbudowa infrastruktury dla transgranicznego ruchu turystycz- 
nego. Jednym z priorytetowych kierunk6w w dzialalnosci euroregionu jest turys- 
tyka. Do wazniejszych zadan z tym zwiazanych nalezy wszechstronna pomoc dla 
podmiotow branzowych, obejmujaca przygotowanie wspolnego miedzynarodowe- 
go produktu turystycznego i rozbudowe infrastruktury uslugowej. W arto dodac, ze 
w obu euroregionach rozwija sie tez dose aktywnie wspolpraca przygranicznych 
spolecznosci lokalnych. 

Kierunki polityki regionalnej panstwa ukrainskiego sa dopiero w stadium 
ksztaltowania. Za wczesnie wiec jeszcze na okreslenie wyraznych priorytetow tej 
polityki na Ukrainie Zachodniej. Obecnie polityke regionalna najczesciej wyzna- 
czaja nie tyle potrzeby spoleczne i ekonomiczne, ile korporacyjne interesy dominu- 
jacych grup politycznych i gospodarczych, zwlaszcza na szczeblu lokalnym. 
Wladze centralne czesto nie uwzgledniaja potrzeb regionalnych, poniewaz nie maja 
odpowiednich uprawnien decyzyjnych. Dlatego regionalna polityka na szczeblu 
rzadowyrn jest prowadzona glownie przez wspieranie poszczegolnych miejscowos- 
ci i podmiotow gospodarczych. Rzad zdaje sobie jednak sprawe z koniecznosci 
zrownowazonego rozwoju region6w, poniewaz miedzyregionalne dysproporcje 
ekonomiczne moga powodowac ogolna niestabilnosc polityczna i spoleczna, 

Zachodnia czesc Ukrainy pod wzgledem poziomu rozwoju gospodarczego 
ustepuje innym czesciorn kraju, na przyklad regionowi naddnieprzanskiemu i Don- 
basowi. Wskaznik produkcji przemyslowej i rolniczej w przeliczeniu na osobe jest 
tu nizszy od sredniego w kraju. Powody to miedzy innymi niedostateczny poziom 
modemizacji gospodarki oraz przewaga ludnosci wiejskiej. W polowie lat 
dziewiecdziesiatych XX wieku, w celu przezwyciezenia zacofania gospodarczego, 
Ministerstwo Gospodarki wspolnie z wladzami obwod6w czerniowieckiego, iwa- 
no-frankowskiego, lwowskiego i zakarpackiego opracowalo program spoleczno- 
gospodarczego rozwoju regionu karpackiego. Niestety, program nie zostal zatwier- 
dzony przez rzad, Wszystko przemawia jednak za tym, by wladze centralne po- 
nownie zajely sie ta kwestia, 

Jednym z glownych kierunkow regionalnej polityki gospodarczej jest tworze- 
nie specjalnych stref ekonomicznych w celu polepszenia klimatu inwestycyjnego. 
W takich strefach, pod warunkiem inwestowania w priorytetowe dla nich branze 
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gospodarki, obowiazuje ulgowy tryb opodatkowania dzialalnosci gospodarczej. 
W poludniowo-zachodnim regionie Ukrainy utworzone zostaly cztery specjalne 
strefy ekonomiczne: ,,Zakarpacie" (obw6d zakarpacki), ,,Jaremcze" (obw6d iwano- 
frankowski), ,,Kurortpolis Truskawiec" i "Jawor6w" ( obw6d lwowski). Za szcze- 
g6lnie interesujace z gospodarczego punktu widzenia mozna uznac strefy o specja- 
lizacji turystyczno-rekreacyjnej: ,,Kurortpolis Truskawiec" oraz ,,Jaremcze". Zosta- 
ly utworzone w celu przyciagniecia inwestor6w do najwazniejszego uzdrowiska 
Ukrainy Zachodniej: Truskawca, oraz najwiekszego centrum turystycznego obwo- 
du iwano-frankowskiego: Jarerncza". 

Polityka regionalna panstwa w dziedzinie turystyki obejmuje tez wspieranie 
poszczegolnych osrodkow, Polega to na ustawowym tworzeniu warunk6w sprzyja- 
jacych ich rozwojowi; niekiedy przewiduje sie tez udostepnienie na ten eel 
srodkow budzetowych, 

Spera czesc obszaru poludniowo-zachodnich obwod6w zajrnuja gory. Z mocy 
prawa, miejscowosci lezace powyzej 500 m n.p.m. uzyskuja na Ukrainie �tatus 
miejscowosci g6rskich. Ich mieszkancy korzystaja z licznych ulg socjalnych 1 eko- 
nomicznych. Ulgi dotycza takze dzialalnosci gospodarczej. Ze szczeg6lnego 
wsparcia panstwa korzysta na przyklad g6rska czesc rejonu rachowskiego 
w obwodzie zakarpackim. Swiadczy o tym kompleksowy program ekologiczno- 
gospodarczego i spoleczncgo rozwoju g6rskiej czesci Rachowszczyzny w latach 
1998-2005. 

Debra ilustracja takich dzialan jest wsparcie dla balneologicznego kurortu 
karpackiego Schodnicy w obwodzie lwowskim niedaleko Truskawca. Na teren!e 
kurortu znajduje sie 38 zrodel wody mineralnej i 17 odwiert6w. Celem rozwoju 

chodnicy jest zachowanie, rozw6j i efektywne wykorzystanie tamtejszych zaso- 
b6w balneologicznych oraz uczynienie z niej og6lnokrajowego uzdrowiska dla 
dzieci. Realizacje zamierzen wstrzymano z powodu braku funduszy z budzetow 

entralnego i miejscowego. . 
Panstwo wspiera tez poszczeg6lne plac6wki sanatoryjno-uzdrowiskowe 

i wypoczynkowe dla dzieci. Istnieje urzedowa lista tego typu zakladow zwolnio- 
nych z podatku VAT. Wykaz obejmuje 23 plac6wki w obwodzie lwowskim, 10 - 

zakarpackim i 8 -w iwano-frankowskim. . . .. 
Jednym z instrument6w polityki regionalnej jest prawo wydawania licencji na 

rowadzenie dzialalnosci gospodarczej w dziedzinie turystyki. Do niedawna prawo 
o miala wylacznie Panstwowa Administracja Turystyczna. Na Ukrainie opracowa- 

no dokumenty, kt6re uprawniaja wladze lokalne do przyznawania licencji, ale 
v zakresie ograniczonym do turystyki krajowej i wycieczek. Poniewaz wiekszosc 
odrniotow turystycznych ubiega sie o licencje na wiecej rodzaj6w dzialalnosci 

- z rzej na ten temat w rozdziale III, poswieconym prawnym aspektom inwestycji. 
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mozna sie obawiac, ze rola miejscowych wladz w procesie wydawania licencji 
nadal bedzie znikoma. 

Przy obecnej globalizacji gospodarczy rozw6j Ukrainy Zachodniej jest w du- 
zyrn stopniu okreslony zewnetrznyrni czynnikami politycznymi, oddzialujacymi 
zar6wno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Wplyw tych czynnik6w 
wynika z geopolitycznego polozenia Ukrainy pomiedzy Rosja a krajami srodkowej 
i zachodniej Europy. Mimo deklaracji wladz ukrainskich, ze polityka jest nakiero- 
wana na integracje ze spoleczenstwem europejskim, w ostatnich latach mozna bylo 
zaobserwowac wyrazne poglebienie wspolpracy politycznej i gospodarczej z Ros- 
ja, Rosyjskie struktury gospodarcze od dawna aktywnie dzialaja na rynku ukrain- 
skim. Na terenie Ukrainy Zachodniej dotyczy to zwlaszcza przemyslu maszy- 
nowego i chemicznego. 

Wplyw Rosji na rozw6j branzy turystycznej na Ukrainie Zachodniej przejawia 
sie zwlaszcza w dose istotnie zwiekszonyrn w ostatnich latach naplywie rosyjskich 
turyst6w. Zn6w przyjezdzaja oni do uzdrowisk: Truskawca, Morszyna i innych, jak 
rowniez do g6rskich miejscowosci wypoczynkowych, obleganych zwlaszcza zima, 
Wzrasta tez liczba Rosjan przyjezdzajacych w celach sluzbowych. Istnieja 
przeslanki do lokowania rosyjskiego kapitalu w branze turystyczna na Ukrainie, 
zwlaszcza w przernysl hotelarski. Sprzyja temu to, ze wiekszosc rosyjskiej ludnosci 
zamieszkujacej pogranicze zachodnioukrainskie pracuje w branzy uslugowej, takze 
w turystyce. 

Nalezy jednak pamietac o specyfice Ukrainy Zachodniej, kt6ra w odroznieniu 
od innych region6w, do 1939 roku pozostawala pod silnym i stabilnym oddzialy- 
waniem kraj6w europejskich, przynalezac w roznych okresach historycznych do 
Polski, Austro-Wegier i Czechoslowacji. Dlatego ludnosc miejscowa jest bardziej 
nastawiona na integracje gospodarcza z krajami europejskimi, zwlaszcza sasiedzki- 
mi, niz z Rosja, 

Takze przygraniczne panstwa srodkowoeuropejskie sa zainteresowane dlugo- 
trwalymi stosunkami gospodarczymi z Ukraina Zachodnia, Ich podstawa sa racje 
ckonomicznc oraz uwarunkowania historyczne i tradycje wspolpracy. Kraje te, 
przcdc wszystkim Polska, mimo integracji z Unia Europejska, pragna zachowac 
stabilne kontakty gospodarcze z przygranicznymi regionami Ukrainy, kt6re sa dla 
nich atrakcyjnym rynkiem zbytu towar6w przernyslowych i spozywczych. 

Jcdnym z najwazniejszych czynnik6w zewnetrznych oddzialujacych na turys- 
tyczny sektor Ukrainy Zachodniej jest poszerzenie Unii Europejskiej. Skutkiem 
tcgo moze bye zwiekszcnie roli granicy z panstwami UE. Ma to szczeg6lne 
znaczenic dlatego, ze wlasnie z kraj6w sasiedzkich, w tym Polski i Slowacji, na 
Ukraine Zachodnia przyjezdza najwiecej turyst6w zagranicznych. Wydarzenia po- 
lityczne ostatnich rniesiecy pokazuja, ze kraje sasiedzkie zrobia wszystko, by ich 
czlonkostwo w Unii Europejskiej nie stalo sie bariera dla rozwoju stosunkow 
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gospodarczych z Ukraina, W 2003 roku prezydenci Ukrainy i Polski osiagneli po- 
rozumienie w zakresie wiz dla obywateli Ukrainy: sa one bezplatne, a wjazd na 
Ukraine obywateli polskich jest bezwizowy. 

Wyjazdami na Ukraine Zachodnia sa zainteresowani mieszkancy kraj6w sq- 
iedzkich ze wzgledu na historie tego regionu. Setki tysiecy Polakow urodzilo sie 

i mieszkalo na tych terenach (do czasu zakonczenia II wojny swiatowej), Znajduja 
ie tam groby ich bliskich. Dlatego na Ukrainie Zachodniej, zwlaszcza w obwodzie 

lwowskim, aktywnie rozwija sie tzw. turystyka nostalgiczna (sentymentalna). 
W obwodach lwowskim i iwano-frankowskim sa liczne zabytki bezposrednio 

zwiazane z polska kultura i historia, Do szczeg6lnie waznych miejsc historycznych 
w obwodzie lwowskim nalezy zaliczyc Cmentarz Lyczakowski z grobami wybit- 
nych Polak6w - dzialaczy kultury i nauki, jak tez polskie pomniki i cmentarze 
v ojskowe. Nie mniejsze znaczenie maja miejsca kultu religijnego, jak katedra 
i koscioly rzymskokatolickie we Lwowie oraz w innych miastach obwodu. 

Historia Ukrainy Zachodniej ma takze ujemne aspekty polityczne. We wsp61- 
nej polsko-ukrainskiej przeszlosci bylo szereg wydarzen historycznych, kt6re rnoga 
bye niekorzystnie interpretowane przez rozne grupy polityczne i powodowac na- 
piecia w stosunkach miedzy obydwoma krajami. Przykladern tego jest sprawa 

polskich grobow wojskowych" na Cmentarzu Lyczakowskim. Zaostrzenie sytu- 
acji w 2002 roku spowodowalo rezygnacje prezydent6w Ukrainy i Polski ze spot- 
kania we Lwowie. 

Obw6d zakarpacki obejmuje czesc wegierskich teren6w etnicznych, zamieszki- 
wanych przez okolo 150 tys. W�gr6w. Obecnosc mniejszosci wegierskiej jest waz- 
nym czynnikiem ksztaltowania sytuacji politycznej na Zakarpaciu. Znaczenie tego 
zynnika wzroslo w ostatnich latach ze wzgledu na polityke zagraniczna panstwa 

wegierskiego, nastawiona na wsparcie Wegrow mieszkajacych poza granicami kra- 
ju. Na Zakarpaciu dose liczna jest tez mniejszosc rumunska i slowacka. 

Na rozw6j turystyki na Ukrainie Zachodniej oddzialuje nie tylko polityka 
panstw sasiedzkich, lecz takze polozonych znacznie dalej, miedzy innymi Stan6w 
Zjednoczonych, Kanady, Izraela, -kraj6w zachodnioeuropejskich. Zyje tam sporo 
ludzi zwiazanych z Ukraina Zachodnia: przedstawicieli ukrainskiej diaspory, 
zczcg6lnic licznej w Stanach i Kanadzie, gdzie zamieszkuje kilka milion6w os6b 

pochodzcnia ukrainskiego. Sq to potomkowie emigrant6w, kt6rzy opuszczali 
Ukraine w roznych okresach: od konca XIX wieku do naszych czas6w. Istnieja 
rozlcglc kontakty miedzy ukrainska diaspora a mieszkancarni Ukrainy Zachodniej 
na polu nauki, oswiaty i religii. 

W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Izraelu i krajach Europy Zachodniej jest 
duzo Zydow - potornkow emigrant6w z Ukrainy. Do 1939 roku liczba Zydow na 
erenie Ukrainy Zachodniej przekraczala 700 tys. Podczas II wojny swiatowej ta 
polecznosc ulegla zagladzie. Od konca XIX wieku do 1939 roku z terenu Galicji 
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wyjechalo kilkaset tysiecy Zydow. Halickie i zakarpackie miasteczka to ojczyzna 
wielu wybitnych przedstawicieli kultury i nauki zydowskiej, laureat6w Nobla, 
dzialaczy politycznych. Na Ukrainie Zachodniej znajduja sie zabytki zwiazane 
z kultura zydowska, Organizacje zydowskie dokladaja staran, by doprowadzic je 
do porzadku, zwlaszcza cmentarze zniszczone w czasie drugiej wojny swiatowej. 

Zachodnia Ukraina jako miejsce nostalgicznej turystyki jest rowniez interesuja- 
ca dla ludnosci germanskiej, poniewaz do roku 1939 bylo tam sporo niemieckich 
kolonii wiejskich. Galicja i Zakarpacie przez dluzszy czas wchodzily w sklad 
monarchii austro-wegierskiej. Ponadto istnieja niemieckie i austriackie cmentarze 
z czas6w I i II wojny swiatowej, 0 zainteresowaniu kraj6w niemieckojezycznych 
swiadcza intensywne kontakty naukowe Niemiec i Austrii z Ukraina Zachodnia, 

Ze wzgledu na caloksztalt czynnik6w przyrodniczych, ekonomicznych i spo- 
lecznych oddzialujacych na rozw6j turystyki, obwody: iwano-frankowski, lwowski 
i zakarpacki mozna zaliczyc do najbardziej uprzywilejowanych na Ukrainie. Zaleta 
jest tez polozenie przygraniczne i obecnosc mniejszosci etnicznych: Polak6w, Ro- 
sjan, Wegrow i Rumun6w, co przyczynilo sie do lokalizacji we Lwowie i Uzhoro- 
dzie konsulat6w Polski, Wegier, Slowacji, Rosji i innych kraj6w. Istnienie konsula- 
t6w to dodatkowy czynnik sprzyjajacy rozwojowi turystyki zagranicznej. Nieko- 
rzystnym czynnikiem jest natomiast niedostateczna liczba przejsc granicznych 
i slabo rozwinieta infrastruktura graniczna. 

Pod wzgledem rozwoju branzy transportowej, w tym gestosci sieci dr6g samo- 
chodowych i kolejowych, region poludniowo-zachodni wyprzedza wiekszosc re- 
gion6w Ukrainy. Przez jego terytorium biegna odcinkami drogi miedzynarodowe: 
E 40 Kij6w - Szcginie, E 50 Uzhorod - Donieck, E 372 Lw6w - Rawa Ruska, 
E 472 Lw6w - Stryj, E 573 Uzhorod - Czop. Mimo to og6lny stan branzy tran- 
sportowcj jest niezadowalajacy, Wiekszosc dr6g nie odpowiada standardom mie- 
dzynarodowym. Odczuwa sie zwlaszcza niedostatek dr6g na terenach g6rskich. 

Obwody karpackie cechuja sprzyjajace turystyce warunki klimatyczne. Klimat 
jest umiarkowany, kontynentalny, z ciepla zirna i niezbyt goracyrn, wilgotnym la- 
tem. Szczcg6lnie dobre warunki klimatyczne ma Zakarpacie Nizinne, stanowiace 
czesc Wiclkiej Niziny Wegierskiej. Klimat jest tu dose specyficzny i wyjatkowo 
cieply wskutek oddzialywania Karpat, chroniacych ten obszar przed p6lnocnymi 
i p6lnocno-wschodnimi wiatrami. 

Kolejnym czynnikiem waznyrn dla rozwoju turystyki w regionie jest bogactwo 
zloz w6d mineralnych. Znajduje sie tu okolo 800 zrodel, zaliczanych do roznych 
typ6w balneologicznych. Wyroznia sie zwlaszcza obw6d zakarpacki, w kt6rym 
rozpoznano ponad 360 zrodel w6d mineralnych o wydajnosci og6lnej okolo 
10 tys. rrr' na dobe, Wystepuja tez zrodla w6d termalnych oraz spore zasoby leczni- 
czych szlam6w i ozokerytu. Zasoby w6d mineralnych wystarczylyby na roczna ku- 
racje ponad 7 min os6b. Niestety, obecne wykorzystanie zrodel nie przekracza 
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15%. W polaczeniu z dogodnymi warunkami klimatycznymi, zasoby te stwarzaja 
doskonala baze do rozwoju dzialalnosci uzdrowiskowej. 

Znaczna czesc regionu zajmuja tereny wysokogorskie, wsrod nich Karpaty 
z najwyzszym szczytem w kraju: Howerla (2 061 m n.p.m.). Malownicze krajobra- 
zy, unikatowe formy rzezby gorskiej stwarzaja doskonale do do wypoczynku. 
Mozliwosci uprawiania sport6w zimowych w Karpatach sq bezkonkurencyjne na 
Ukrainie. Skaliste szczyty Czamohory (m. in. stoki Howerli i Pietrosa), niektore 
grzbiety w obwodach iwano-frankowskim i lwowskim oraz Marmoroski Masyw 
Krystaliczny na Zakarpaciu Sq dogodne do wspinaczki g6rskiej. 

Poludniowo-zachodnie pogranicze to najbardziej zalesiony region na Ukrainie: 
50% terenow obwodu zakarpackiego pokrywaja lasy. W obwodzie iwano-frankow- 
skim wskaznik zalesienia wynosi 40%, w lwowskim - 25%. Na obszarach nie 
zmienionych pod wplywem dzialalnosci czlowieka utworzono parki narodowe 
i rezerwaty przyrody. Obecnie na calym terenie jest szesc parkow narodowych: 
Huculszczyzna, Jaworowski, Karpacki, Beskidy Skolskie, Synewirski i Uzanski. 

Omawiany obszar jest dogodny do uprawiania turystyki wodnej. W gorach 
r zpoczynaja bieg rzeki: Prut, Czeremosz i Cisa (dorzecze Dunaju); przeplywa te- 
dy Dniestr - jedna z najwiekszych rzek Ukrainy i Europy. W polnocnej czesci 
obwodu lwowskiego plynie Bug (dorzecze Wisly). 

Jest to takze region zaliczany do najbogatszych w kraju pod wzgledem zasob- 
nosci w zwierzyne. Polowac mozna na terenie calych Karpat. Gestosc wystepowa- 
nia zwierzat Iownych od dw6ch do pieciu razy przekracza podobne wskazniki 
w sasiednich regionach. Po stworzeniu dogodnych warunk6w obszar ten ma szanse 
zyskania renomy lowisk mysliwskich o swiatowyrn znaczeniu. 

W regionie sa dostateczne zasoby ludzkie, mimo nizszego wskaznika zatrud- 
nienia niz we wschodnich, przernyslowych obwodach Ukrainy. Szczegolnie geste 
jest zaludnienie na Podkarpaciu, wzdluz Dniestru i w strefie najwiekszych miast. 

a tego typu obszarach, takze na terenach wiejskich, przekracza nawet 80-l_OO 
osob na kilornetr kwadratowy. Wysoki wskaznik zaludnienia charakteryzuje rejo- 
ny: pustomycki, samborski i stryjski (obw6d lwowski) oraz kaluski, kolomyjs�i, 
sniatynski i tysrnienicki (obwod iwano-frankowski). Podobne �ara�etry �ech�J� 
nizinne rejony obwodu zakarpackiego. Cala czesc g6rska natorruast Jest najslabiej 
zaludniona na Ukrainie. 

Poziom rozwoju gospodarczego jest nieco nizszy niz srednio w kraju. Jedynie 
obwod lwowski skupia znaczacy potencjal przernyslowy (branza petrochemiczna, 

hemiczna, maszynowa, spozywcza, rnaterialow budowlanych itp.). Slabo rozwi- 
nieta gospodarka ma jednak swoje zalety: stan ekologiczny jest o wiele lepszy niz 
w pozostalych czesciach kraj u. Przernysl ma przed soba sporo za_dan. G_l�":ne z�so: 
by produkcyjne, co dotyczy takze zakladow branzy spozywczej, lekkiej 1 obrobki 
drewna, sq zuzyte i przestarzale. Konieczne Sq wiec przeksztalcenia strukturalne 
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sektora przernyslowego. Modernizacja calej gospodarki wymaga sporych inwesty- 
cji, takze w branzy turystycznej. 

Liczne problemy gospodarcze, z kt6rymi boryka sie region, to jeden z powo- 
d6w niedostatecznego wykorzystania dogodnego polozenia geopolitycznego. Ob- 
wody: iwano-frankowski i zakarpacki, polozone w samym centrum Europy, na tle 
wiekszosci region6w Ukrainy cechuje najnizszy wskainik bezposrednich inwesty- 
cji zagranicznych w gospodarce. 

Podsumowujac uwarunkowania zewnetrzne warto podkreslic, ze specyfika re- 
gionu wiaze sie z jego rozwojem historycznym i oddzialywaniem nan w roznych 
okresach rozmaitych czynnik6w spolecznych, politycznych i kulturowych. Czesci 
obwod6w: lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpackiego nalezaly w przesz- 
losci do roznych panstw Europy Srodkowej, Odcisnelo to charakterystyczne pietno 
nie tylko na ich historii, ale takze na kulturze i gospodarce. Ludnosc obwod6w po- 
ludniowo-zachodnich konsekwentnie popiera integracje polityczna z Unia Euro- 
pejska, Mentalnosc mieszkancow obwod6w: iwano-frankowskiego, lwowskiego 
i zakarpackiego pozwala ich zaliczyc do najbardziej ,,europejskich" na Ukrainie. 
Mozliwosc przyszlej integracji Ukrainy ze spoleczenstwem europejskim stwarza 
nowe perspektywy dla turystyki zagranicznej. 

2. Endogeniczne warunki i rnozllwoscl rozwojowe 
sektora turystyki 

Przedstawione na poprzednich stronach wybrane aspekty geopolityczne i regio- 
nalne stanowia zewnetrzne uwarunkowania rozwojowe, lezace poza sfera turys- 
tyczna. Na mozliwosci rozwoju omawianej dziedziny wplywaja tez czynniki wew- 
netrzne, wynikajace ze stanu samej gospodarki turystycznej. Zawarta w tej czesci 
szersza diagnoza sektora turystyki ma na celu wskazanie wazniejszych endogenicz- 
nych uwarunkowari rozwojowych. 

2.1. Tendencje w turystyce przyjazdowej 
Przyjazdy turyst6w na Ukraine rozwijaja sie stabilnie, zgodnie ze swiatowyrni 

tendencjami i prognozami Swiatowej Organizacji Turystyki. Wzrost liczby turys- 
t6w obscrwuje sie od 2000 roku. W 2002 roku Ukraine odwiedzilo 12,8 min cu- 
dzoziemc6w, w tym 6,3 min turyst6w, 4,2 mln os6b w ruchu przygranicznym, 
0,6 min personelu obslugujacego oraz 1,7 mln podrozujacych tranzytem. 
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Rosja 45% 2,9 min 
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Tabela 1 
Turysci zagraniczni na Ukrainie w latach 2001-2002 

Rys. 3. Przyjazdy turyst6w zagranicznych na UkrainQ z gl6wnych rynk6w 
w 2002 roku 

Zrodlo: Paristwowa Administracja Turystyczna. 

MoJdowa 19% 

Bialorus 9% 

Zr6dlo: TypH3M B Yxpauri 2002. CTaTHCTH'IHHH 610mrrem,. 
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Liczba turystow zagranicznych w 2002 roku wzrosla o 9%, mniej jednak niz 
w roku 2001 (31 %). Zwraca uwage duzy spadek liczby przyjazd6w z Rosji. Naj- 
wiecej turystow zagranicznych przyjechalo z Rosji i Moldowy; ponadto wyroznia- 
Iy sie: Bialorus, Wegry i Polska. 

Z panstw sasiadujacych z Ukraina Zachodnia najwiecej turystow w 2002 roku 
przyjechalo na Ukraine z Wegier (619 tys.), Polski (377,6 tys.), Slowacji (33,6 tys.) 
oraz Rumunii (24,4 tys.). W ostatnich latach liczba przyjazd6w z Wegier i Polski 
rosla, a z Rumunii i Slowacji - malala. 

Wyodrebnienie danych dotyczacych turyst6w przyjezdzajacych z poszczegol- 
nych kraj6w do obwodow zachodnioukrainskich nie jest mozliwe, gdyz Panstwowa 
Administracja Turystyczna publikuje tylko informacje dla calej Ukrainy. Rejestra- 
cja cudzoziemcow nastepuje podczas przekraczania granicy; ich docelowe miejsca 
podrozy (obwod, rejon, miejscowosc) nie set notowane przez panstwowe urzedy 
statystyczne. 

W statystyce ukrainskiej najszerzej przedstawiany jest segment ruchu turys- 
tycznego, ktory tworza osoby obsluzone przez biura podrozy i podobne podmioty 
dzialalnosci gospodarczej (touroperatorzy, agencje turystyczne itp.). W dalszej 
czesci niniejszego rozdzialu analizy beda dotyczyc tego wlasnie segmentu. 

Z rysunku 5 wynika, ze w omawianym piecioleciu na rynku ukrainskim notuje 
sie wzrost liczby turyst6w zagranicznych, turyst6w krajowych oraz wycieczkowi- 
cz6w obslugiwanych przez biura podrozy i podobne podmioty dzialalnosci gospo- 
darczej. Najbardziej widoczne bylo tow segmencie wycieczkowiczow". 

5 Ukrainska statystyka ruchu turystycznego opiera sie na danych Panstwowej Administracji 
Turystycznej (turystyka krajowa) oraz Panstwowego Komitetu Granicy Ukrainy (turystyka 
zagraniczna). Oddzielna statystyke stanowia dane o turystach krajowych, zagranicznych 
i wycieczkowiczach, kt6rzy set obslugiwani przez biura podrozy i podobne podmioty dzia- 
lalnosci gospodarczej (touroperatorzy i agencje turystyczne) skladajace sprawozdania ze 
swojej dzialalnosci. 
6Na Ukrainie rozroznia sie turystyke miedzynarodowa (zagraniczna) i wewnetrzna (krajo- 
wa). Do miedzynarodowej naleza: turystyka wyjazdowa mieszkaricow Ukrainy do innych 
panstw oraz turystyka przyjazdowa - podroze w granicach Ukrainy os6b, kt6re nie miesz- 
kaja stale na jej terytorium. Turystyka krajowa obejmuje podroze w granicach terytorium 
ukrainskiego obywateli Ukrainy i os6b stale mieszkajacych na jej terytorium. Wycieczko- 
wicze (zwiedzajacy) to osoby, kt6re korzystaja z uslug w zakresie organizacji podrozy na 
terytorium Ukrainy, w czasie do 24 godzin, z udzialern przewodnika i po ustalonej trasie 
dla zapoznania sie z zabytkami historii, kultury i natury, muzeami i innymi atrakcjami. 
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Dane statystyczne dotyczace poludniowo-zachodniej Ukrainy swiadcza o stop- 
niowym wzroscie ruchu turystycznego po dose duzym spadku w roku 1999. Liczba 
obsluzonych turyst6w zagranicznych, ktorzy odwiedzili region w 2002 roku, wy- 
niosla I 0, I% ogolu turystow zagranicznych przyjezdzajacych na Ukraine, Srednie 
tempo wzrostu omawianego wskaznika osiagnelo 5,9%. Zwiekszyla sie tez liczba 
obsluzonych turystow krajowych. W roku 1999 wyniosla I 09, 1 tys., w 2000 - 
132,6 tys., w 2002 - 150,2 tys. Srednie roczne tempo wzrostu to 3,7%. Liczba 
wycieczkowiczow w omawianym regionie osiagnela prawie poziom z roku 1998, 
lecz srednie roczne tempo wzrostu w ciagu ostatnich pieciu lat nie przekroczylo 
1,1%. 

Na nastepnych stronach zamieszczono analize trendow w ruchu turystycznym 
obsluzonym przez biura podrozy w trzech badanych obwodach Ukrainy Zachod- 
niej. Obejmuje ona zagranicznych i krajowych turystow oraz wycieczkowiczow 
w piecioleciu 1998-2002. 
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Rys. 7. Udzial w ruchu krajowym turyst6w obshrzonych 
przez biura podrozy w poludniowozachodniej Ukrainie (%) 
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Rys. 9. Turysci obsluzenl przez biura podrozy 
w obwodzie lwowskim w latach 1998-2002 
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wskazuja, ze w obwodzie obsluzono prawie dwa razy wiecej wycieczkowiczow niz 
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Rys. 10. Turyscl obstuzenl przez biura podr6:zy 
w obwodzie zakarpackim w latach 1998-2002 
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W obwodzie zakarpackim (rys. 10) liczba turystow zagranicznych obslugiwa- 
nych przez biura podrozy od roku 1999 wykazuje tendencje wzrostowa, Srednie 
tempo wzrostu wynosilo 12,2%. W turystyce krajowej bylo o wiele mniejsze: 
3,0%. Liczba wycieczkowiczow wykazuje natomiast ciagle zmiany: to wzrasta, to 
zn6w spada. Nie oddzialuje to jednak w sposob istotny na tempo wzrostu, ktorego 
sredni wskaznik w ciagu ostatnich pieciu lat ksztaltowal sie na poziomie 6,2%. 

2 02 

ycieczkowicze 

2.2. Elementy regionalnej gospodarki turystycznej 

Walory i atrakcje turystyczne 
Analiza gospodarki turystycznej w poludniowo-zachodnich obwodach Ukrainy 

wskazujc, ze opiera sie ona na aktywnym wykorzystaniu zasobow naturalnych 
i historyczno-kulturowych, odpowiednich do tworzenia regionalnych produktow 
turystycznych. Do tych zasobow naleza zwlaszcza: 

• Zloza wod mineralnych w regionach karpackim i roztocko-opolskim; dzie- 
ki nim powstaly liczne zespoly uzdrowiskowe o znaczeniu krajowym 
i miedzynarodowyrn: w Truskawcu, Morszynie, Niemirowie oraz w strefie 
swalawsko-mukaczewskiej. 
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• Atrakcyjne warunki morfologiczne i bioklimatyczne, na ktore skladaja sie: 
gorskie i wyzynne uksztaltowanie terenu oraz cechy klimatyczne sprzyja- 
jace atrakcyjnosci regionu i jego przydatnosci do wypoczynku letniego, 
lecznictwa uzdrowiskowego, turystyki narciarskiej i pieszej. 

• Znaczna powierzchnia chronionych krajobraz6w naturalnych w postaci re- 
zerwatow przyrody oraz parkow narodowych i krajobrazowych, umozli- 
wiajacych rozw6j roznych form turystyki ekologicznej. 

• Liczne obiekty zabytkowe zaliczane do dziedzictwa historycznego, kultu- 
rowego i architektonicznego, w polaczeniu z zachowanymi tradycjami et- 
nograficznymi pozwalajace przyciagnac znaczna liczbe turystow nasta- 
wionych na turystyke kulturowa i etniczno-sentymentalna, 

Obecnosc tych i innych zasobow decyduje o specjalizacji turystycznej po- 
szczegolnych obwodow na rynku krajowym i miedzynarodowyrn. Za przyklad mo- 
ze sluzyc wizerunek znanych na cala Ukraine uzdrowisk w obwodach lwowskim 
i zakarpackim, uksztaltowany dzieki unikatowym zasobom w6d mineralnych. Sto- 
lice obwodow: Lwow, Uzhorod i Iwano-Frankowsk, oraz mniejsze miasta: Z:61- 
kiew, Drohobycz, Mukaczewo, Chust, Halicz i Kolornyja, swoja atrakcyjnosc tury- 
styczna opieraja na cennych zabytkach historii i kultury. 

Specyficzne walory i rozbudowana infrastruktura powoduja, ze obwody: iwa- 
no-frankowski, lwowski i zakarpacki w okresie zimowym sq ,,monopolistami" 
w skali kraju, jesli chodzi o mozliwosci uprawiania narciarstwa. Takze polozenie 
przygraniczne zwieksza potencjal turystyczny trzech obwod6w. Szczeg6lne zna- 
czenie ma sasiadowanie z czterema krajami europejskimi oraz polozenie w kory- 
tarzu tranzytowym z Ukrainy do krajow Europy Srodkowej, Zachodniej i Polud- 
niowcj. Dzieki tym czynnikom omawiane obwody zaliczaja sie do pierwszej szos- 
tki o najwyzszych wskaznikach w zakresie turystyki przyjazdowej. Dwadziescia 
trzy osobowc przejscia graniczne sprzyjaja duzernu natezeniu tranzytowego ruchu 
turystyczncgo. Rozbudowywana stopniowo siec miedzynarodowych drog samo- 
chodowych i kolejowych przebiegajacych przez obwody lwowski i zakarpacki 
zwieksza dostepnosc regionu na kontynencie. 

Struktura przestrzenna turystycznych zasob6w przyrodniczych i kulturowych 
na Ukrainie Zachodniej wykazuje swoisty, mozaikowaty charakter. Region obej- 
mujc masywy karpackie: Beskidy Wschodnie, Pokucie, Gorgany, Czarnohore, pa- 
sma Poloninskie, Wierchowinskie i Wulkaniczne oraz Nizine Zakarpacka, wyzyny 
Podkarpacka i Roztoczansko-Opolska, Nadbuze i Naddniestrze. Eksploatowane 
obccnie zrodla mineralne sq skoncentrowane na Srodkowym Podkarpaciu, w Kar- 
patach Wulkanicznych i na Roztoczu. Slabo wykorzystywane Sq mineralne i ter- 
malne wody na Nizinie Zakarpackiej, w Gorganach i w Beskidach Skolskich. 

Specyfika regionu jest to, ze okolo 40% powierzchni trzech obwodow zajmuja 
tereny g6rskie, a nawet wysokog6rskie. Dwadziescia z czterdziestu siedmiu rejo- 
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n6w ma status g6rskich. Niestety, bioklimatyczny, etnograficzny i krajobrazowy 
potencjal teren6w gorskich nie jest dostatecznie i r6wnomiernie wykorzystywany. 
Do najintensywniej uzytkowanych turystycznie w obwodzie lwowskim zaliczane 
sa doliny Oporu i g6rnego Dniestru; w iwano-frankowskim - doliny Swicy 
i Prutu; w zakarpackim - doliny Uza, Latoricy, Cisy Czarnej i Bialej oraz pasmo 
polonirisko-czamohorskie. Slabo natomiast sa wykorzystywane walory narciarskie, 
wypoczynkowe i specjalistyczne doliny g6mego Stryja oraz Bieszczadow 
w obwodzie lwowskim, dolin Lomnicy i Bystrzycy oraz Gorgan6w - w obwodzie 
iwano-frankowskim, dolin Tereswy, Borzawy i Szopurki - w zakarpackim. 

Koncentracja obiekt6w zaliczanych do dziedzictwa historycznego i kulturowe- 
go jest na Ukrainie Zachodniej najwyzsza w kraju. Sa to zabytkowe zespoly archi- 
tektoniczne w miastach historycznych, obiekty sakralne (w tym cerkwie drewnia- 
ne ), palace, zamki, zabytki archeologiczne, pomniki, muzea, osrodki etnograficzne 
(rzemioslo ludowe, folklor). Szeroki wybor atrakcji kulturalnych moze bye pod- 
stawa do organizowania roznorodnych wycieczek kulturoznawczych dla turyst6w 
z Wegier i Polski - zarowno tematycznych o waskiej specjalizacji, jak komplek- 
sowych, uwzgledniajacych urozmaicony wachlarz zainteresowan. Niestety, obecny 
stan i dostepnosc komunikacyjna wspornnianych obiekt6w czesto pozostawiaja 
wiele do zyczenia. Rekonstrukcji wymagaja zabytki historyczno-architektoniczne 
Zolkwi, Drohobycza, Belza oraz zamki w Podhorcach, Zloczewie, Niewicku i Ha- 
liczu. Slaba jest dostepnosc turystyczna znanych zabytk6w archeologicznych: Pli- 
snenska, Stilska i Urycza, osrodkow rzemiosl ludowych (Gawareczyna), licznych 
zespolow sakralnych, obiekt6w drewnianej architektury wiejskiej na terenach g6r- 
skich. Niedostateczny jest tez stopieri wykorzystania zabytk6w oraz zakres przed- 
siewziec zrnierzajacych do zachowania obiekt6w szczegolnie atrakcyjnych dla tu- 
ryst6w zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim polskich obiektow his- 
torycznych i sakralnych, tradycyjnej zabudowy osadniczych kolonii i cmentarzy 
nicmicckich, zydowskich obiekt6w sakralnych oraz pamiatek z okresu pierwszej 
i drugiej wojny swiatowej. 

Analizy potencjalu przyrodniczego i kulturowego w poszczeg6lnych obwodach 
wykazuja nie wykorzystane w pelni mozliwosci. W obwodzie zakarpackim, kt6ry 
charaktcryzujc sie najwyzszym sposrod rozpatrywanych obwod6w potencjalern 
zasob6w, set liczne mozliwosci stworzenia nowych osrodkow turystyczno-uzdro- 
wiskowych oraz regionalnych produkt6w markowych. Mozna tam wyodrebnic kil- 
ka kierunkow efektywnego wykorzystania zasob6w do tradycyjnych i nowych 
form turystyki. Baza balneologiczna branzy uzdrowiskowej - kluczowej dla Za- 
karpacia - maze bye rozszerzona przez spozytkowanie zrodel w6d termalnych 
znajdujacych sie na Nizinie Zakarpackiej (Berehowo, Winohrad6w). Zasoby te set 
obecnie slabo eksploatowane, gdy na sasiednich Wegrzech stanowia podstawe 
markowych produkt6w oferowanych na europejskim rynku. 
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Obwod zakarpacki cechuje jeden z najwyzszych wskaznikow teren6w chronio- 
nych na Ukrainie Zachodniej. Zar6wno Uzanski Park Narodowy, stanowiacy czesc 
Miedzynarodowego Rezerwatu Biosfery ,,Karpaty Wschodnie", jak i poszerzony 
Karpacki Rezerwat Biosfery set: niedostatecznie wykorzystywane do rozwoju tury- 
styki ekologicznej, poznawczej i specjalistycznej. W rejonach Chust i Swalawa 
powinny powstac parki krajobrazowe, potrzebne zwlaszcza w gesto zaludnionych 
regionach. 

Obw6d zakarpacki ma najwieksza powierzchnie teren6w g6rskich, w tym wy- 
sokogorskich Iak zwanych poloninami. Niestety, tereny te set: slabo wykorzysty- 
wane na potrzeby turystyki g6rskiej i jej ekstremalnych form, kt6rych rozwiniecie 
wymaga zagospodarowania szlak6w pieszych zgodnie z wymogami europejskimi 
i rozbudowy sieci schronisk. 

Niedostatecznie wykorzystuje sie tez roznorodnosc etniczna mieszkancow Za- 
karpacia: Ukraincow, W egrow i Slowakow, oraz roznorodny folklor ukrainski na 
obszarach gorskich. Czynnik ten moze bye spozytkowany do stworzenia nowych 
produktow o charakterze etnograficznym. Doswiadczenia w zakresie tego typu 
produkt6w maja instytucje turystyczne dzialajace na Krymie. 

W obwodzie lwowskim set: takze interesujace perspektywy wykorzystania zaso- 
b6w turystycznych. Podobnie jak w obwodzie zakarpackim, nalezy w wiekszyrn 
stopniu eksploatowac zasoby balneologiczne Podkarpacia i Beskid6w Skolskich. 
Zdaniem ekspert6w, najwieksze mozliwosci daja zrodla w okolicach Schodnicy, 
Synow6dzka Wyznego i Korostowa, wokol kt6rych nalezy rozbudowac infrastruk- 
ture uzdrowiskowa. 

Dogodne warunki morfometryczne i klimatyczne do uprawiania sport6w zimo- 
wych ma wiele obszar6w w g6rskiej czesci obwodu lwowskiego. Wykorzystujac 
je, mozna by zmniejszyc obciazenie obecnych osrodkow narciarskich: Slawska 
i Tysowca, polozonych w obrebie Beskid6w Skolskich. Stacje narciarskie mozna 
rowniez lokalizowac w innych miejscowosciach o dobrych warunkach do uprawia- 
nia sport6w zimowych, zwlaszcza w obrebie Wierzchniodniestrzanskich Beskid6w 
i Stryjsko-Sianskiej Wierchowiny. Trasy narciarskie mozna tez wytyczac na tere- 
nach wyzynnych, w tym niedaleko Lwowa, na Wyzynie Roztoczansko-Opolskiej. 
Doswiadczenia zwiazane z rozwijaniem sport6w zimowych na terenach wyzyn- 
nych maja przedsiebiorstwa turystyczne w Tomaszowie Lubelskim na polskim 
Roztoczu. 

Niewykorzystany do rozwoju turystyki poznawczej i specjalistycznej pozostaje 
potencjal park6w narodowych: ,,Jaworowskiego" na Roztoczu i "Beskid6w Skol- 
skich" oraz Sianskiego Parku Krajobrazowego. Slabo wykorzystuje sie do aktyw- 
nych form turystyki caly masyw Bieszczad6w Wschodnich (wspinaczka g6rska) 
oraz rzeki Stryj i Dniestr (turystyka wodna). 
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• dose wysoki udzial obiektow typu hotelowego8 ( okolo 10% ogolu), przyj- 
mujacych okolo 8% wszystkich turyst6w obslugiwanych w kraju; wskaz- 
nik wykorzystania hazy hotelarskiej jestjednak niski (19-22%); 

• dostateczna liczba touroperator6w i agencji turystycznych: 8% liczby 
og6lnokrajowej w 2002 roku; miejscowe placowki obslugiwaly wowczas 
ponad 9% calego ruchu turystycznego oraz ponad 8% turyst6w zagranicz- 
nych przyjezdzajacych na Ukraine, z tego 6% - w obwodzie lwowskim. 

W 2003 roku w trzech obwodach poludniowo-zachodnich dzialalo 250 zakla- 
dow sanatoryjno-uzdrowiskowych, liczacych lacznie 40,7 tys. miejsc noclego- 
wych. Az 61 takich obiektow bylo nieczynnych (15% ogolu). Na baze typu hote- 
lowego skladalo sie 158 obiektow liczacych 12 tys. miejsc. Lacznie stanowilo to po 
okolo 9% wszystkich obiektow i miejsc noclegowych na Ukrainie. Najwieksza ha- 
ze recepcyjna rnial obwod lwowski, kt6ry skupial 54% obiektow i 69% miejsc 
znajdujacych sie w omawianych obwodach. Turystyczna baza recepcyjna wyste- 
powala w 190 miejscowosciach, Wielkoscia hazy noclegowej wyrozniaja sie na- 
stepujace rejony administracyjne: w obwodzie iwano-frankowskim - dolinianski, 
kosowski i nadwornianski, lwowskim - drohobycki, jaworowski i skolski, zakar- 
packim - berehowski, irszawski, mukaczewski, pereczynski, rachowski, swalaw- 
ski i tiaczowski. 

Segment uzdrowiskowo-wypoczynkowy pozostaje wiodacy w branzy turys- 
tycznej na Ukrainie Zachodniej. Placowki balneologiczne i klimatoterapeutyczne 
zapewniaja wzglednie wysoki poziom oferowanych uslug leczniczych i uzupelnia- 
jacych. Potwierdzaja to wlasne badania marketingowe, przeprowadzone w glow- 
nych centrach uzdrowiskowych regionu: Truskawcu, Morszynie, Lubiniu Wielkim, 
Swalawie i Jaremczu. 

W ostatnich latach zn6w rosnie - po okresie slabego popytu - zainteresowa- 
nie turyst6w pobytami w pensjonatach i osrodkach wypoczynkowych we wszyst- 
kich trzech badanych obwodach. Stepien wykorzystania miejsc w sanatoriach 
i innych placowkach wypoczynkowych regionu jest 1,5-2 razy wyzszy niz srednio 
w kraju. Mimo to istnieja problemy zwiazane z sezonowoscia wykorzystania bazy 
sanatoryjno-uzdrowiskowej oraz efektywnoscia pracy wymienionych plac6wek. 

8Przcdsi�biorstwa gospodarki hotelowej (hotele i podobne obiekty, dawniej hotele i miejsca 
kr6tkookresowego zakwaterowania) sa to wydzielone organizacyjnie zaklady, podlegajace 
jednemu kierownictwu, liczace siedem lub wiecej pokoi, dzielace sie na kategorie wedlug 
zakresu wyposazenia i swiadczonych uslug. Do zakladow gospodarki hotelowej sa zalicza- 
ne hotele, motele i kempingi. 
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W celu przezwyciezenia trudnosci konieczne sq: 
• rozw6j i modemizacja zaplecza technicznego sanatoriow i pensjonatow 

leczniczych (sanacja bazy noclegowej i gastronomicznej, poprawa jakosci 
uslug leczniczych i wyposazenia sportowo-rekreacyjnego, poszerzenie za- 
kresu oferowanych uslug bytowych); 

• rozszerzenie i rekonstrukcja sieci placowek wypoczynkowych, budowa no- 
wych obiektow o wysokirn komforcie i niewielkiej liczbie miejsc, rozsze- 
rzenie uslug rekreacyjno-sportowych w wymienionych placowkach; az 
60% obiektow wypoczynkowych wymaga generalnych remont6w i moder- 
nizacji; 

• usuniecie barier zwiazanych z rozproszona wlasnoscia bazy uzdrowisko- 
wo-wypoczynkowej (resorty, kasy branzowe, zwiazki zawodowe), nieza- 
dowalajacym zarzadzaniem spowodowanym brakiem odpowiednio wy- 
szkolonej kadry oraz niedostateczna dzialalnoscia informacyjna i marke- 
tingowa na rynku regionalnym i krajowym. 

Dia wielu obszarow wypoczynkowo-uzdrowiskowych, zwlaszcza w rejonie 
Skola, Jaremcza, Drohobycza, Mizhirii i Swalawy, waznyrn zadaniem na przy- 
szlosc jest wydluzenie sezonu uzytkowania oraz podwyzszenie standardu placowek 
recepcyjnych i uslugowych. Obecnie okolo I 0-30% plac6wek nie funkcjonuje lub 
dziala okresowo, jeden lub dwa miesiace w roku. Ponadto budowa niektorych 
obiektow uzdrowiskowych i wypoczynkowych ciagnie sie od lat lub zostala zanie- 

hana. Pilna potrzebe modernizacji zaplecza technicznego zakladow sanatoryjno- 
uzdrowiskowych potwierdzaja wywiady z przedstawicielami wladz lokalnych 

rzeprowadzone w ramach wlasnych badari marketingowych . 
Zroznicowana jest struktura przestrzenna placowek uzdrowiskowych i wypo- 

.zynkowych. W obwodzic lwowskim i iwano-frankowskim istnieje siec miejsco- 
osci turystycznych o znacznej koncentracji takich obiektow. W obwodzie lwow- 

kim dotyczy to zwlaszcza: Truskawca (35 placowek), Morszyna (18), dolin rzek 
Op6r i Stryj (Stawsko) oraz Roztocza (Niernirow); w obwodzie iwano-frankow- 
kim - miejscowosci w obrebie tzw. Wielkiego Jaremcza (Jaremcze, Mikuliczyn 

i Worochta), jak rownicz Kosowa, Szeszorow i Doliny. W obwodzie zakarpackim 
baza turystyczno-recepcyjna jest rozproszona na calyrn obszarze; wieksze skupiska 

lacowek sanatoryjno-uzdrowiskowych wystepuja tylko w niektorych kurortach, 
jak Polana, Syniak i Czynadiewo, a obiektow wypoczynkowych - w dolinie rzeki 
Uzi w Mizhirii. 

Mozna zaobserwowac dwie glowne tendencje w lokalizowaniu nowych obiek- 
6w uzdrowiskowych i wypoczynkowych: 

• sytuowanie ich w tradycyjnych centrach i miejscowosciach recepcyjnych, 
gdzie w ten sposob nastepuje powiekszenie bazy turystycznej oraz zwiek- 
szenie pojemnosci istniejacych placowek uzdrowiskowych w wyniku ich 
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modemizacji i rozbudowy; prowadzi to do dalszej koncentracji przestrzen- 
nej obiektow (Truskawiec, Slawsko, Jaremcze); 

• zagospodarowanie zupelnie nowych teren6w i miejscowosci o wysokim 
potencjale zasob6w i dogodnym dostepie (Schodnica, Polanica, Bereho- 
wo ). 

Oddzielnie nalezy rozpatrywac zagospodarowanie na potrzeby turystyki spec- 
jalistycznej. Do niektorych jej rodzaj6w czesto wykorzystuje sie baze recepcyjna 
osrodkow wypoczynkowych. Istnieje tez rozbudowana infrastruktura narciarstwa 
wysokog6rskiego. Na przyklad w 2003 roku dzialalo ogolern 51 wyciagow narciar- 
skich: w obwodzie lwowskim- 25, zakarpackim - 17, iwano-frankowskim - 9. 
Najdluzszy wyciag, liczacy 2,7 km, znajduje sie na g6rze Troscian (Slawsko), a na 
Zakarpaciu 6 wyciagow ma po 1,0 km dlugosci, 

Do tradycyjnych problem6w karpackich osrodkow narciarskich naleza: prze- 
starzale wyposazenie wyciagow, niedostateczna dostepnosc komunikacyjna, slabo 
rozwinieta baza noclegowa i gastronomiczna. Pierwszoplanowym zadaniem w wie- 
lu centrach narciarskich jest odnowienie wyposazenia i unowoczesnienie bazy 
uslugowej. Jednym z kierunk6w modernizacji istniejacych osrodkow narciarskich 
moze bye ich przeksztalcenie w nowoczesne i kompleksowo zagospodarowane 
g6rskie stacje sport6w zimowych, obejmujace zespol wyciagow oraz obiekty noc- 
legowe i gastronomiczne. Przykladem jest nowoczesny kompleks turystyczny 
,,Bukowel" w rejonie Jaremcza. 

Omawiany region tradycyjnie przyciaga tez turystow uprawiajacych bardziej 
specjalistyczne formy turystyki: piesza, rowerowa, wodna, wedkarska, rnysliwska, 
jezdziecka i wspinaczkowa, Og6lna dlugosc szlakow pieszych wynosi kilkaset ki- 
lometr6w, nie ma jednak na ten temat dokladnych informacji, poza danymi 
o dlugosci tras w obrebie park6w narodowych i Karpackiego Rezerwatu Biosfery. 
Szlaki piesze wyrnagaja oznakowan, ktorych na ogol nie ma lub set przestarzale. 
Brakuje tez wyposazonych miejsc wypoczynku: schron6w, szalasow, kolib itp. Jest 
to szczcg6lnie wazne przy pieszych trasach turystycznych na szczyty Czamohory 
oraz przy popularnych wsrod turystow sciezkach turystycznych w Pasmie Polo- 
ninskim, Gorganach i Beskidach. 

Turystyka rowerowa cieszy sie powodzeniem dopiero od kilku lat, odkad upo- 
wszechnily sie rowery g6rskic. Liczba chetnych do uprawiania tej formy turystyki 
i laczenia z nia wypoczynku czynnego rosnie z roku na rok. Przystosowanych 
i oznakowanych tras rowerowych jest jednak zbyt malo (glownie w okolicach Sko- 
la i J aremcza) 

Na szczegolna uwage zasluguje turystyka wodna, ktora przezywa w regionie 
swoisty renesans. Wzrost zainteresowania splywarni po rzekach gorskich notowano 
w latach siedemdziesiatych i osierndziesiatych ubieglego wieku. Pojawienie sie 
nowoczesnego sprzetu (kajaki, kanoe itp.) stwarza nowe mozliwosci uprawiania 
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turystyki wodnej na Czeremoszu, Prucie, Stryju, Cisie i Dniestrze. Obecnie najpo- 
pulamiejsze Sq rafting i slalom wodny na Prucie i Czeremoszu. Konieczne jest 
oznakowanie i zagospodarowanie tras (stanice i przystanie, wypozyczalnie sprze- 
tu). Warto siegnac do doswiadczeri polskich w zakresie wykorzystania rzek do tego 
rodzaju turystyki. 

Region ma spore mozliwosci w zakresie turystyki rnysliwskiej, na co sklada sie 
wysoki stopien zalesienia i bogata fauna. Myslistwo uprawia sie gl6wnie w spec- 
jalistycznych paristwowych i wojskowych gospodarstwach lesnych (Roztocze, Be- 

kidy Skolskie, Gorgany). Wydawane sq licencje na polowanie na zajaca, dzika, 
jelenia i wilka. Tereny lowieckie wyposazone sq w ambony i domki mysliwskie. 
Brakuje informacji o liczbie turyst6w krajowych i zagranicznych obsluzonych 
v poszczeg6lnych gospodarstwach, jak rowniez o trofeach zdobytych przez mys- 

liwych. Do wielu gospodarstw mysliwskich turysci zagraniczni zapisuja sie na po- 
lowania z kilkuletnim wyprzedzeniem. 

Kolejna wizytowka regionu jest turystyka kulturowa, obejmujaca glownie mia- 
a z licznymi atrakcjami historycznymi i kulturalnymi oraz zabytkami architektu- 

ry. Prawie 20% projekt6w inwestycyjnych w omawianych obwodach przewiduje 
r konstrukcje i adaptacje zabytkowych obiekt6w. Poszczeg61ne formy turystyki 

lturowej wyrnagaja odpowiedniej infrastruktury uslugowej. Miasta - centra 
zwiedzania, maja najczesciej zaplecze noclegowe i gastronomiczne niskiej jakosci. 
Porwierdzaja to wyniki badania turyst6w uczestniczacych w wycieczkach. Obecne 
niedomagania to brak (z wyjatkiem Lwowa) punkt6w informacji turystycznej, spe- 
jalnego oznakowania tras wycieczek miejskich oraz tablic informacyjnych przy 
biektach, co psuje wizerunek turystyczny ukrairiskich miast. W duzych miastach 
ie ma hazy noclegowej o srednirn standardzie (2-3 gwiazdki) i umiarkowanych 

� nach za nocleg (20-30 USO). Sq tez problemy zwiazane z zaopatrzcniern plac6- 
. k hotelarskich w wode (zwlaszcza goraca), organizacja miejskich tras spacero- 

-ch, zapewnicnicm sprawncgo funkcjonowania plac6wek muzealnych. 
Co sie tyczy rozreklamowanych w obwodach lwowskim i zakarpackim wycie- 

a k zamkowych, przygotowanie poszczeg6lnych zamk6w do zwicdzania i recep- 
j i turyst6w zagranicznych znacznie ustepuje wzorcom europejskim. Wyjatek sta- 
0\ ia zamki w Olesku i Mukaczewie, w pozostalych trwaja od lat prace restaura- 
yjno-modernizacyjne. Nie ma tam eksponat6w udostepnionych do zwiedzania, 

rzylegle tereny Sq niezagospodarowane. Brakuje tcz zaplecza uslugowego i bazy 
o legowo-gastronomicznej na odpowiednim poziomie. Wiekszosc budowli zam- 

co vych nalezy przystosowac do kompleksowego wykorzystania: urzadzic muzea, 
wnic zwiedzajacyrn zakwaterowanie i wyzywienie, rozwinac dzialalnosc kon- 

r ncyjna, Uzyteczne doswiadczenia w tej dziedzinie maja gestorzy obiektow 
kowo-palacowych w Polsce i w Niemczech. 
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Waznym segmentem turystyki kulturowej sci podroze sentymentalne, ktorych 
celem jest zwiedzanie miejsc majacych znaczenie etniczne: obiektow zabytko- 
wych, sakralnych, historycznych i kulturalnych zwiazanych z historia badz trady- 
cjami rodzinnymi roznych grup narodowych lub religijnych. Dzieki staraniom spo- 
lecznosci miedzynarodowej, wiele obiektow turystyki sentymentalnej na Ukrainie 
Zachodniej doprowadzono do nalezytego stanu, ratujac w ten sposob zabytki i inne 
dobra kultury. Na obecnym etapie nalezy zapewnic tego typu obiektom nalezyta 
kampanie reklamowo-promocyjna i odpowiednia infrastrukture uslugowa oraz 
stworzyc ujednolicony program ich wykorzystania. Sporo zabytkow nadal wymaga 
wsparcia ze strony spolecznosci miedzynarodowej oraz pozyskania funduszy na 
rekonstrukcje i adaptacje do okreslonych celow. Sci to zamki w Z6lkwi, Podhor- 
each, Niewicku i Korolewie, a takze cmentarze zydowskie oraz niemieckie wsie- 
kolonie w obwodach lwowskim i iwano-frankowskim, 

Rozwinieta jest tez poznawcza turystyka przyrodnicza (ekoturystyka) - dzieki 
szesciu parkom narodowym i szesciu krajobrazowym (Sianski, Polanicki, Halicki, 
Przelom Dniestrzanski, Beskidy Wierzchniodniestrzanskie, ,,Zniesienie" we Lwo- 
wie) oraz dziesiatkom rezerwatow i pornnikow przyrody. Z danych Ministerstwa 
Zasobow Ekologicznych wynika, ze w 2001 roku liczba zwiedzajacych parki wa- 
hala sie w granicach od 75 tys. (Karpacki Park Narodowy w obwodzie iwano- 
frankowskim) do 9 tys. (Jaworowski Park Narodowy w obwodzie lwowskim). Sta- 
Iyrn zainteresowaniem turystow zwiedzajacych tereny Podkarpacia i Zakarpacia 
ciesza sie: rezerwat Skaly Dowbusza (Bubniszcze) i tereny chronione - Skaly 
Uryckie, Maniawski Wodospad, Dolina Narcyzow, Srodek Europy (Dilowe kolo 
Rachowa). W ostatnich latach w parkach narodowych przygotowywano i moderni- 
zowano infrastrukture turystyczna: powstaly muzea przyrodnicze, sciezki terna- 
tyczne (parki narodowe: Jaworowski, Karpacki, Uzanski), umozliwiono zwie- 
dzanie obicktow interesujacych pod wzgledem przyrodniczym i dydaktycznym. 
W obrebie parkow narodowych potrzebne sci zwlaszcza kompleksowe centra ob- 
slugi turyst6w (visitor-centers), na wzor istniejacych w parkach europejskich. Na- 
lezy tcz tworzyc siec sciezek i osrodkow dydaktyczno-ekologicznych, dzieki kto- 
rym mozna prowadzic zajecia popularyzacyjne na terenach rezerwatowych. Warto 
przy tym skorzystac z doswiadczen polskich parkow narodowych: Ojcowskiego 
i Bieszczadzkiego. 

Wypada wspornniec o jeszcze jednej formie wycieczek: turystyce sarnocho- 
dowej. Sprzyja jej polozenie przygraniczne regionu, siec dreg o znaczeniu krajo- 
wym i miedzynarodowyrn oraz intensywny wzrost liczby wlascicieli samochodow 
na Ukrainie w ostatnim dziesiecioleciu. Niezbedna jest w zwiazku z tym rozbudo- 
wa infrastruktury przydroznej. W ostatnich latach istotnie wzrosla liczba stacji 
benzynowych, stacji obslugi, moteli, hoteli, barow i kawiarni. Ale zarowno liczba, 
jak i jakosc oferowanych uslug sci wciaz niedostateczne. lstnieje zwlaszcza duze 
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zapotrzebowanie na rmejsca wypoczynku dla turystow zmotoryzowanych. Ze 
wzgledu na polozenie regionu na skrzyzowaniu miedzynarodowych tras samocho- 
dowych, infrastruktura przydrozna powinna wzrosnac co najmniej kilkakrotnie, 
aby osiagnac poziom kraj6w sasiedzkich. W celu ozywienia turystyki miedzynaro- 
dowej nalezy tez zwiekszyc liczbe drogowych przejsc granicznych. Wedle standar- 
d6w Unii Europejskiej jedno przejscie graniczne powinno przypadac na okolo 
30 km granicy, tymczasem w przygranicznych obwodach Ukrainy odleglosc rnie- 
dzy przejsciami granicznymi jest trzy-, a nawet pieciokrotnie wieksza. 

Regionalne produkty turystyczne 
Obwody poludniowo-zachodnie maja na ukrairiskim rynku turystycznym okre- 

slona specjalizacje, na ktora skladaja sie asortyment i poziom swiadczonych uslug 
oraz polityka cenowa. Turystyczny produkt regionu jako pakiet obejmujacy zwie- 
dzanie, nocleg, wyzywienie i transport, zachowal zjednej strony swoja tradycyjna 
pecyfike, z drugiej zas - nabyl nowe cechy, zwiazane z pojawieniem sie innowa- 
ji uwzgledniajacych potencjal zasob6w i swiatowe trendy. Tradycyjne produkty, 

· ak pobyty uzdrowiskowe, wypoczynek pobytowy, narciarstwo gorskie, zwiedzanie 
zabytkow, zostaly uzupelnione o nowe, takie jak turystyka etniczno-sentymentalna 
gosci z kraj6w sasiedzkich i Ukraincow zarnieszkalych za granica, ekoturystyka 
i agroturystyka, a takze turystyka biznesowa, konferencyjna i etnograficzna. 

ksztaltowaniu nowego, bardziej atrakcyjnego wizerunku karpackiego produktu 
rystycznego uczestnicza panstwowe, prywatne i spoleczne podmioty gospodar- 

cze. 
Pobyty lecznicze w uzdrowiskach, oparte na zasobach balneologicznych zna- 

n ch kurortow obwodu lwowskiego izakarpackiego, pozostaja najbardziej znanym 
roduktem markowym na skale krajowa i miedzynarodowa. Produkt jest oferowa- 

n szerokiemu gronu osob potrzebujacych leczenia lub rehabilitacji, zwlaszcza 
· zakresie chorob ukladu trawiennego i sercowo-naczyniowego. Wiekszosc pla- 
owek sanatoryjno-uzdrowiskowych oferuje diagnostyke schorzen i ambulatoryjne 

zenie pacjentow oraz swiadczy uslugi noclegowe i zywieniowe. Tumus leczni- 
czo-uzdrowiskowy trwa od 14 do 24 dni. Na taki okres wydawane Sq skierowania 

zprowadzane przcz zwiazki zawodowe i branzowe oraz biura podrozy wystepu- 
e w roli posrednikow . 
Badania marketingowe przeprowadzone w ramach projektu PAUCI w uzdro- 

iskach obwodu lwowskiego i zakarpackiego wskazaly na staly segment nabyw- 
O\ . Sq to ludzic w wieku srednim i starsi. Z powodu unowoczesnienia i przejscia 
a wlasny rozrachunek wiekszosci plac6wek sanatoryjnych (brak dotacji panstwo- 

. ch, skutki gospodarki rynkowej) wartosc rynkowa skierowan uprawniajacych do 
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pobytu w sanatorium przez okres od dw6ch tygodni do 24 dni waha sie obecnie 
w granicach 200-500 USD na osobe. Sposrod Ukrairicow z tego rodzaju uslug mo- 
ga tylko korzystac osoby o srednich i wysokich dochodach. Ale dla turyst6w za- 
granicznych nie jest to wyg6rowana cena w stosunku do wysokiej efektywnosci 
leczniczej miejscowych w6d mineralnych. Produkt uzdrowiskowy jest wiec bardzo 
konkurencyjny na rynku miedzynarodowym. Swiadczy o tym rosnaca liczba cu- 
dzoziemc6w z Rosji, Niemiec, Polski i Austrii w placowkach uzdrowiskowych 
Truskawca i Morszyna. 

Wyniki wlasnych badan marketingowych potwierdzaja potrzebe uzupelnienia 
produktu uzdrowiskowego uslugami o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. 
Zwlaszcza ludzie mlodzi i w wieku srednim nisko oceniaja dostepnosc rozrywek 
i atrakcji nocnego zycia w miejscowosciach uzdrowiskowych (kawiamie, restau- 
racje, dyskoteki itp.). 

Poszczegolne obwody Ukrainy Zachodniej maja wlasne propozycje rozwoju 
balneologicznego produktu uzdrowiskowego oferowanego na rynku krajowym 
i miedzynarodowym. W obwodzie lwowskim nalezy uzupelnic produkt uzdrowis- 
kowo-leczniczy oferowany w Truskawcu i Morszynie o dodatkowe uslugi; nalezy 
tez polepszyc jakosc oferowanych uslug przez poprawe struktury kadry uzdrowi- 
skowej (rnenedzerowie, personel pomocniczy). Bardziej aktywnie trzeba promo- 
wac produkt na rynkach zagranicznych - zar6wno tradycyjnych (Rosja, Bialorus, 
Polska, kraje baltyckie), jak i nowych (Nierncy, Austria). Powstajace uzdrowisko 
balneologiczne w Schodnicy wymaga przeprowadzenia szerokiej kampanii promo- 
cyjnej. 

W obwodzie zakarpackim powinno sie dazyc do zachowania unikatowego wa- 
chlarza mozliwosci leczniczych osrodkow balneologicznych przez modernizacje 
zaplecza technicznego i zwiekszenie zakresu uslug wypoczynkowo-zdrowotnych. 
Nalezy tez aktywniej prornowac produkt uzdrowiskowy na rynkach Europy 
Wschodniej i Srodkowej, W obwodzie iwano-frankowskim zas trzeba dazyc do po- 
szerzenia sieci plac6wek leczniczych dzialajacych z wykorzystaniem zasobow wod 
mineralnych Pokucia i Gorganow oraz zapewnic szersza promocje na rynku krajo- 
wym produktow wypoczynkowo-zdrowotnych oferowanych przez Jaremcze i Do- 
i ine. 

Na rynku krajowym i miedzynarodowyrn istnieje staly popyt na produkt kultu- 
rowy i etnograficzny. Najwiekszyrn zainteresowaniem zorganizowanych grup tury- 
stow krajowych i zagranicznych cieszy sie zwiedzanie miast obwodowych: Lwo- 
wa, Iwano-Frankowska i Uzhorodu, mniejszych miast o bogatej historii i kulturze: 
Z6tkwi, Drohobycza, Kolomyi, Mukaczewa i Chusta, oraz zamk6w i klasztor6w 
w obwodzie lwowskim i zakarpackim. Podobna renorne maja wycieczki etnogra- 
ficzne na Huculszczyzne (Jaremcze, Werchowyna, Kosow, Kolornyja). Standar- 
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dowy zestaw wycieczek kulturowych jest od pewnego czasu uzupelniany o nowe 
oferty w zakresie turystyki etniczno-sentyrnentalnej i etnograficznej. 

Z hadania opinii turyst6w i przedstawicieli wladz lokalnych wynika wiele kwe- 
stii zwiazanych z produktami turystyki kulturowej i organizacja wycieczek objaz- 
dowych. Konieczne jest wzbogacenie programu wycieczek o elementy rekreacyjne 
i rozrywkowe. Ankietowani uznaja zagospodarowanie wielu zwiedzanych miej- 
scowosci za przecietne, podkreslajac niedostateczny lub niski poziom plac6wek 
zywienia zbiorowego, miejsc rozrywki, uslug informacyjnych i handlowych. Szyh- 
kiego rozstrzygniecia wymaga tez sprawa pilotazu zorganizowanych polskich grup 
turystycznych, kt6re korzystaja z uslug polskich pilot6w, nie zas miejscowych 
agencji, jak jest przyjete w praktyce miedzynarodowej. We Lwowie, Iwano-Fran- 
kowsku i Z6lkwi opracowane zostaly specjalne zasady organizowania i obslugi 
wycieczek, przewidujace licencje dla pilotow i zakaz prowadzenia wycieczek przez 
nie uprawnionych pilotow zagranicznych. 

Z roku na rok rosnie zainteresowanie produktami zwiazanyrni z uprawianiem 
sport6w zimowych, zwlaszcza narciarstwa wysokogorskiego. Obecnie obejmuja 
one szeroko pojete uslugi dla narciarzy poczatkujacych, zaawansowanych i spor- 
towc6w. Dia turystow szczegolnie istotna jest dostepnosc finansowa oraz standard 
hazy noclegowej i urzadzen narciarskich. Ponad 50% wydatk6w przyjezdnych- 
narciarzy wiaze sie z kosztami zakwaterowania. Wlasne hadania ankietowe prze- 
prowadzone zimc\_2003 roku wykazaly, ze srednie dobowe wydatki turyst6w wypo- 
czywajacych w karpackich miejscowosciach narciarskich ksztaltuja sie w wysokos- 
ci 7-25 USD od osohy. W okresie szczytowym, od korica grudnia do polowy sty- 

znia, w populamych miejscowosciach narciarskich nastepuje znaczny wzrost cen 
uslug i czesto brakuje miejsc noclegowych. W tej sytuacji dochodowym przedsie- 
wziecicrn moze sie okazac rozhudowa hazy hotelarskiej. W miejscowosciach nar- 

iarskich najwiekszyrn zainteresowaniem ciesza sie ohecnie domy i kwatery pry- 
watne: okolo 30% respondent6w korzystalo z tej opcji noclegowej. Niestety, jakosc 
uslug turystycznych w wiekszosci znanych miejscowosci narciarskich w Karpatach 
Ukrainskich czyni je malo konkurencyjnymi w stosunku do podohnych osrodkow 
, Polsce i na Slowacji. Potwierdza to rosnaca liczha ukrainskich turyst6w wybiera- 
jacych polskie i slowackie osrodki narciarskie, dzieki umiejetnie prowadzonej poli- 
, ce reklamowcj, cenowej oraz jakosci uslug. 

Do najwazniejszych przyczyn obnizajacych atrakcyjnosc karpackiego produktu 
arciarskiego zaliczyc mozna: przestarzale wyposazenie i sprzet, brak nowoczes- 

go scrwisu, nadmierne obciazenie wyciagow w okresach szczytowego oblezenia 
rzez turystow, a takze niedostateczne wykorzystanie nowoczesnego sprzetu po- 
ocniczego sluzacego do utrzymania odpowiedniej jakosci tras narciarskich (ra- 
ki, armatki sniezne). Do mankament6w nalezy tcz zbyt rnala liczba tras dla po- 
atkujacych i male doswiadczonych narciarzy, stanowiacych 20-30% wszystkich 
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uzytkownikow, oraz bardzo slaba promocja na rynku krajowym w zakresie rekre- 
acyjnego narciarstwa wysokogorskiego, 

Nalezy zwiekszyc promocje nowych miejscowosci na rynkach srodkowej 
i wschodniej Ukrainy, w celu odciazenia tradycyjnych osrodkow narciarskich, jak 
Slawsko, Tysowiec i Dragobrat. Jedna z efektywnych drog poprawy jakosci ofero- 
wanych uslug jest budowa nowych lub modernizacja istniejacych obiektow rekre- 
acyjnego narciarstwa wysokog6rskiego i ich przeksztalcenie w nowoczesne stacje 
narciarskie, oferujace pelny zestaw uslug zaspokajajacych potrzeby wypoczy- 
wajacych. Przykladami tego typu kompleksowych osrodkow narciarskich moga 
bye Bukowel w obwodzie iwano-frankowskim, Orawczyk w lwowskim i Syniak 
w zakarpackim. 

Do grupy pozostalych produktow turystycznych w poludniowo-zachodnich 
obwodach Ukrainy mozna zaliczyc: 

• turystyke piesza i rowerowa, ktore wyrnagaja poprawy infrastruktury przy- 
szlakowej, przygotowania materialow informacyjno-kartograficznych 
i rozbudowy sieci standardowych schronisk turystycznych; produkt moze 
bye zwlaszcza atrakcyjny dla ludzi mlodych oraz w srednim wieku z Pol- 
ski i Slowacji; 

• turystyke wiejska i agroturystyke, ktore oferuja uslugi w zakresie wypo- 
czynku i turystyki specjalistycznej oraz poznawania przyrody, kultury i tra- 
dycji ukrainskiej wsi; siec wiejskich gospodarstw goscinnych z powodze- 
niem uzupelnia baze noclegowa uzdrowisk i rniejscowosci narciarskich 
oraz umozliwia przyjmowanie mniej i bardziej zamoznych mieszkancow 
miast; 

• produkt ekoturystyczny, scisle zwiazany z przyrodniczym wizerunkiem 
Ukrainy Zachodniej; wymaga on aktywniejszej wspolpracy instytucji eko- 
logicznych, firm turystycznych oraz placowek oswiatowych i szkolenio- 
wych w celu zwiekszenia liczby uczestnikow wycieczek poznawczo-przy- 
rodniczych i tzw. zielonych szkol; 

• produkt biznesowy i konferencyjny, ktory zajmuje trzecie rmejsce pod 
wzgledem motywow przyjazdu turystow do omawianego regionu; w celu 
polcpszcnia tego produktu nalezy rozwijac w glownych miastach komfor- 
towa baze hotelarska wyposazona w nowoczesne sale konferencyjne oraz 
poszerzyc siec obiekt6w wystawienniczych i targowych. 

Promocja i informacja turystyczna 
Reklama stanowi wazny, lecz niedostatecznie rozwiniety element promocji re- 

gionalnego produktu turystycznego w obwodach Ukrainy Zachodniej. Swiadcza 
o tym ekspertyzy przeprowadzone w ostatnich latach w ramach miedzynarodo- 
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vych projektow (USAID, TACIS i in.). Ujawnily one niedostateczny zakres pro- 
mocji produktow turystycznych na rynku wewnetrznyrn i zewnetrznym, W celu 

oprawy tej dzialalnosci paristwowe, spoleczne i prywatne podmioty opracowaly 
zczegolowe przedsiewziecia w zakresie polityki informacyjno-reklamowej. 

200 I roku powstala Rada ds. Turystyki Regionu Karpackiego, kt6ra skupila 
· tytucje i organizacje turystyczne obwodow: zakarpackiego, iwano-frankowskie- 
go, lwowskiego i czerniowieckiego, oraz stala sie komorka marketingowo-konsul- 
ringowa dla calego regionu. Rada uczestniczyla w licznych miedzynarodowych tar- 

ach turystycznych, na ktorych przedstawiala materialy informacyjno-reklamowe 
przygotowane przez swoich ekspertow, zarzady turystyki przy obwodowych orga- 
nach administracji panstwowej, finny turystyczne i hotelarskie. Warto zwlaszcza 
wyrnienic folder i informator turystyczny ,,Malownicze Karpaty", mape turystycz- 
na Karpat Ukrainskich oraz strone internetowa Rady, 

Organy administracji paristwowej: obwodowe zarzady ds. uzdrowisk i turystyki 
oraz miejskie i rejonowe wydzialy turystyki, wykazuja ostatnio duza aktywnosc 

dziedzinie promocji regionalnych i lokalnych produktow turystycznych. Glowny 
Zarzad ds. Kontaktow Zagranicznych, Turystyki i Handlu obwodu iwano-frankow- 
kiego ma wlasna ekspozycje na dorocznych targach turystycznych w Kijowie, 

a Zarzad ds. Uzdrowisk i Turystyki obwodu lwowskiego urzadza raz do roku sto- 
i ko na miedzynarodowym forum inwestycyjnym we Lwowie. W celach promo- 
yj nych wydane zostaly: informator turystyczny ,,Iwano-Frankowszczyzna tury- 
tyczna", mapa ,,Zakarpacie turystyczne", ,,Kalendarz przedsiewziec kulturalnych 

obwodzie lwowskim". Nakrecono tez film wideo o atrakcjach turystycznych 
obwodu lwowskiego i iwano-frankowskiego. Wladze lokalnych osrodkow tury- 
tycznych rowniez rozszerzyly informacje o oferowanych produktach: w ostatnich 

latach wydano serie folderow turystycznych dla Lwowa, Iwano-Frankowska, Tru- 
kawca, Kolornyi oraz innych turystycznych miejscowosci: na Roztoczu, w Skol- 
kiem, Jaremczanskicrn, Mizhirskiem i Rachowskiem . 

Wazna role w promowaniu poszczeg6lnych produktow turystycznych odgry- 
aja organizacje spoleczne. Obwodowe organizacje ds. agroturystyki: iwano- 

rankowska i lwowska, wydaja raz do roku katalogi. Lwowskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Turystyki (LART) publikuje foldery informacyjne zawierajace wykazy 
licznych atrakcji oraz uslug hotelarskich i gastronomicznych oferowanych przez 
plac6wki miejskie. Klub turystow rowerowych ,,Ruch" i organizacja ,,Sciezki Kar- 

ackie" z Kalusza wydaja poradniki z zakresu turystyki specjalistycznej. Bardzo 
zaktywizowaly dzialalnosc informacyjno-reklarnowa poszczegolne podmioty go- 
podarcze branzy turystycznej: placowki uzdrowiskowe i wypoczynkowe, biura 
rystyczne, hotele, a takze parki narodowe i krajobrazowe, muzea, przedsiebior- 
va transportowe. Wykorzystuja w tym celu roznorodne formy reklamy oferowa- 

n ch produktow (foldery, periodyki, Internet, radio i TV). 
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W regionie wydawane Sq specjalistyczne periodyki turystyczne, w tym gazeta 
,,Tu i tam" oraz kwartalny biuletyn Rady ds. Turystyki Regionu Karpackiego 
.Wiesci turystyczne". 

W kazdym z obwod6w odbywaja sie miedzynarodowe lub regionalne targi tu- 
rystyczne. Od roku 1997 organizowane Sq we Lwowie targi ,,Tur-Ekspo"; 
w Iwano-Frankowsku odbywaja sie miedzyregionalne targi wystawiennicze ,,Polu- 
dniki turystyki", w Uzhorodzie - regionalne jarmarki ,,Turkontakt", a od roku 
1999 ,,Tur Eurocentrum Zakarpacia". Targi regionalne pozwalaja pokazac atrakcje 
turystyczne obwod6w i prornuja projekty inwestycyjne w dziedzinie turystyki. Te- 
matyka turystyczna jest takze prezentowana na dorocznym miedzynarodowym fo- 
rum inwestycyjnym we Lwowie. 

Coraz wiekszym zainteresowaniem ciesza sie wycieczki promocyjne dla opera- 
tor6w turystycznych z roznych kraj6w Europy. W ramach projekt6w TACIS 
i PAUCI zorganizowano wyjazdy promocyjne dla touroperator6w z Wielkiej Bry- 
tanii, Niemiec i Polski. 

Organizatorzy wycieczek i inne podmioty gospodarki turystycznej coraz wiecej 
uwagi poswiecaja promocji swoich produkt6w. Swiadczy o tym zwiekszona liczba 
informacyjnych stron intemetowych oraz specjalistycznych informator6w turys- 
tycznych dla poszczeg6lnych obwod6w, teren6w i miejscowosci, Na przyklad na 
stronie intemetowej Rady ds. Turystyki Regionu Karpackiego podawana jest infor- 
macja o poszczeg6lnych obwodach w zakresie dojazdu, plac6wek zywieniowych, 
obiekt6w zakwaterowania, operator6w i agencji turystycznych, atrakcji przyrodni- 
czych i kulturowych, obiekt6w rekreacyjnych i rozrywkowych. Nalezy wspomniec, 
ze niekt6re z wymienionych informator6w maja jednak wiele mankament6w: malo 
przejrzysta strukture, brak pelnej informacji o atrakcjach, uslugach i produktach. 
Wydaje sie wiec sluszne, aby obwody zachodnioukrainskie szerzej korzystaly 
z polskich doswiadczeri w prowadzeniu polityki promocyjnej. W polskich woje- 
w6dztwach wydawane Sq doroczne informatory turystyczne o czytelnym i tresci- 
wym ukladzie; uwzgledniajace atrakcje, baze noclegowa i rekreacyjna oraz kalen- 
darz imprez. 

Waznyrn czynnikiem sprzyjajacym polepszeniu turystycznego wizerunku Sq 
specjalistyczne publikacje wydawnictw regionalnych i krajowych: przewodniki po 
miastach i miejscowosciach, mapy turystyczne, foldery dotyczace poszczeg6lnych 
obiekt6w i tras. Do najbardziej interesujacych wydawnictw ostatnich lat zaliczaja 
sie: przewodnik po zabytkach architektury Lwowa, panoramiczna mapa turystycz- 
na Gorgan6w, folder ,,Zlota Podkowa", przewodnik ,,Turystyczne Zakarpacie", 
folder ,,Siedem cud6w turystycznego Zakarpacia", informator ,,Rekreacyjno-uzdro- 
wiskowe strefy Zakarpacia", albumy o ziemiach lwowskiej i iwano-frankowskiej. 
Do specjalistycznych wydawnictw zaliczyc mozna ,,Centrum Europy" i "Malti-M" 
we Lwowie. Mimo to rynek nadal nie jest dostatecznie nasycony, jesli chodzi o li- 
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erature turystyczna. Brakuje rnaterialow promocyjnych o centrach historyczno- 
kulturowych, jak: Zolkiew, Olesko, Drohobycz, Mukaczewo, Uzhorod, Halicz, 
lwano-Frankowsk, a takze o znanych zabytkach historii i kultury. Nie ma tez map 
rurystycznych poszczeg6lnych miejscowosci wypoczynkowych i ich okolic (Ja- 
remcze, Skole, Rach6w), park6w narodowych na terenie Karpat, osrodkow religij- 

ych (Krechow, Maniawa) ani specjalnych map do turystyki rowerowej, pieszej 
i amochodowej. Potrzebne sa publikacje w jezykach tych kraj6w, z kt6rych przy- 
j zdza najwiecej gosci, a wiec w polskiej, wegierskiej i slowackiej wersj i jezyko- 

ej, oraz informatory i foldery o obiektach majacych wartosc poznawcza i senty- 
entalna dla poszczegolnych grup etnicznych. 

Waznyrn wkladem Paristwowej Administracji Turystycznej bylo nowe podej- 
. ie do dzialalnosci informacyjnej i marketingowej. W 2002 roku po raz pierwszy 
zorganizowano w og6lnokrajowym programie telewizji kampanie reklamowa ,,Od- 

czywaj na Ukrainie". Przeprowadzono tez szereg akcji na rosyjskim rynku turys- 
cznyrn w ramach Roku Ukrainy w Rosji. Udzielono wsparcia organizacyjnego 

rzy wydawaniu i rozpowszechnianiu materialow informacyjnych dla turyst6w (re- 
. am6wki ,,Welcome to Ukraine", plakaty ,,Spacer po Krymie", seria map turys- 

. znych itp.) 
Przedstawiciele biznesu turystycznego otrzymali pomoc panstwa w zakresie 

zialu w targach miedzynarodowych na Ukrainie, narodowych targach Ukrainy 
· Moskwie, rniedzynarodowych gieldach turystycznych w Moskwie, Sankt-Peters- 
urgu, Poznaniu i Londynie. Obszerna ekspozycja turystyczna na miedzynarodo- 

ch targach turystycznych ITB w Berlinie przyciagnela wielu zainteresowanych 
o stoiska ukrainskiego. Umozliwiono grupie dziennikarzy z dziewieciu kraj6w 

opejskich zapoznanie sie z Ukraina w czasie specjalnie zorganizowanego objaz- 
promocyjnego. Mialo to szczeg6lne znaczenie dla upowszechnienia korzyst- 

go wizerunku kraju na rynku miedzynarodowym. 
Niestety, zakres dzialalnosci promocyjnej jest ograniczony niedostatecznym fi- 

nsowaniem. Srodki budzetowe przewidziane na prornocje ukrainskiego produktu 
stycznego w ostatnich dziesieciu latach byly dwukrotnie nizsze od srodkow 

rzcznaczonych przez Turcje na reklame tego kraju na rynku ukrainskim. Mimo to 
odom Ukrainy Zachodniej udalo sie zrealizowac szereg przedsiewziec promo- 

yjnych na rynku wewnetrznyrn i miedzynarodowyrn, 
Instytucjonalna organizacja informacji turystycznej jest istotnym elementem 
romocji rcgionalnej. Omawiany region jako jeden z pierwszych w kraju uru- 

ornil centra turystyczno-informacyjne (TIC) w poszczeg6lnych miastach i miej- 
wosciach tury tycznych. Pierwsze takie centrum powstalo w 2000 roku w ra- 
h Lwowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki (LART). Swiadczy uslugi 

ormacyjne we Lwowie w zakresie warunk6w pobytu, zakwaterowania, zy- 
nia, zwiedzania itp. Dzieki staraniom TIC wydawane sa bezplatne informatory 
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tematyczne (hotele, restauracje, muzea, rozrywka) w roznych wersjach jezykowych 
(angielska, polska, ukrairiska, rosyjska). Ponadto TIC oferuje turystom roznego 
rodzaju foldery, mapy turystyczne, pamiatki, W latach 2000-2002 zjego uslug 
skorzystalo od 1 do 2,5 tys. turyst6w, najwiecej z Polski. 

LART kontynuuje ksztaltowanie sieci osrodkow informacyjnych w obwodzie 
lwowskim. W 2002 roku otwarto TIC na ukrainsko-polskim przejsciu granicznym 
Krakowiec-Korczowa, aw 2003 roku - na lotnisku we Lwowie. W obwodzie 
iwano-frankowskim opracowywana jest obecnie dokumentacja i przygotowywane 
zaplecze materialno-techniczne w celu utworzenia dw6ch osrodkow informacyj- 
nych: miejskiego w Iwano-Frankowsku oraz regionalnego dla Karpat. Aktywnosc 
wykazuja samorzady w znanych miejscowosciach turystycznych i wypoczynko- 
wych: na przyklad w Zolkwi Rada Miejska podjela uchwale o zorganizowaniu 
TIC. 

Doswiadczenia kraj6w sasiedzkich, miedzy innymi Polski, wykazuja, ze dla 
efektywnego funkcjonowania regionalnej gospodarki turystycznej wazne jest 
wdrozenie dwu-, a nawet trzystopniowego systemu informacji dla przyjezdnych. 
System ten powinien obejmowac szczeble: obwod6w, duzych osrodkow turystycz- 
nych (wieksze miasta, uzdrowiska, osrodki narciarstwa, itp.) oraz miejscowosci 
nastawionych na specyficzne formy turystyki, jak agroturystyka i ekoturystyka. 

Wazna rola w tworzeniu i funkcjonowaniu osrodkow informacyjnych przypada 
lokalnej administracji i sarnorzadom oraz stowarzyszeniom turystycznym. Istotne 
jest zwlaszcza umiejetne nawiazanie partnerskiej wspolpracy miedzy przedstawi- 
cielami wladzy, organizacjami spolecznyrni i biznesem turystycznym w zakresie 
tworzenia i funkcjonowania TIC na roznych poziomach. Mozna przy tym wyko- 
rzystac doswiadczenia polskich centr6w turystycznych w Krakowie i Warszawie. 

Kadry turystyczne 
Zatrudnicnie w branzy turystycznej poludniowo-zachodniej Ukrainy mozna 

okrcslic na podstawie sprawozdari statystycznych z dzialalnosci przedsiebiorstw", 
Pod konicc 2002 roku w 245 biurach podrozy i podobnych firmach w omawianych 
trzech obwodach pracowalo 3,4 tys. os6b. W 3 242 takich plac6wkach na calej 
Ukrainie pracowalo w6wczas 39,7 tys. os6b. Udzial badanego regionu w og6lnej 
liczbic pracownik6w zatrudnionych na Ukrainie w biurach podrozy ksztaltowal sie 
wiec na poziomie 8,2%. Srednio na jedno przedsiebiorstwo przypadalo 13 pracow- 
nik6w, gdy wskaznik dla calej Ukrainy wynosil 12. 

9Wedlug statystyki ukrainskiej, do przedsiebiorstw turystycznych zaliczaja sie: podmioty 
dzialalnosci gospodarczej (biura podrozy, agencje i podobne firmy), zaklady gospodarki 
hotelowej (hotele i podobne zaklady) oraz zaklady sanatoryjno-uzdrowiskowe. 
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Liczba pracownik6w w 242 zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych regionu 
_002 roku wynosila 17 ,3 tys., co stanowilo 14,2% wszystkich zatrudnionych 
ego typu plac6wkach na Ukrainie. Ogolern na Ukrainie w przedsiebiorstwach 
atoryjno-uzdrowiskowych pracowalo 121,3 tys. os6b. 

, rednio na jedna placowke przypadalo 71 pracownik6w, gdy wskaznik dla 
rainy ksztaltowal sie na poziomie dwukrotnie nizszym: 37. Wysoki wskaznik 

aczy sie tym, ze jest to region o tradycyjnie znacznej liczbie duzych plac6wek, 
· 6rych funkcja wypoczynkowa polaczona jest z funkcja lecznicza, totez pracuje 

dose liczny personel medyczny. Dotyczy to zwlaszcza obwodu lwowskiego, 
znajduja sie dwa uzdrowiska o znaczeniu krajowym: Truskawiec i Morszyn. 

go cechuje go najwyzszy w kraju sredni wskaznik zatrudnienia w jednej pla- 
sanatoryjno-uzdrowiskowej: 93 osoby. Pod wzgledern liczby zatrudnionych 

za ladach sanatoryjno-uzdrowiskowych obw6d lwowski zajmuje drugie miejsce 
.krainie (po Krymie ), a pod wzgledem liczby plac6wek - dziewiate, W pozos- 

. h obwodach, zwlaszcza poludniowych, dominuja obiekty bez rozbudowanej 

Tabela 2 
Kadra biur podrozy w poludniowo-zachodnich obwodach Ukrainy 

w 2002 roku 

· to: TypH3M B Yxpauri 2002. CTaTHCTHllHHH 61011eTeHb. 

Biura podrozy 
Srednie Srednia liczba 

Obwody zatrudnienie pracownik6w 
liczba % liczba % w firmie 

I[ ano- 40 16,3 684 20,4 17,1 
nkowski 

Lwowski 160 65,3 1588 47,2 9,9 
Zakarpacki 45 18,4 1090 32,4 24,2 
Raz em 245 100% 3362 100% 13,7 

Najwieksza byla srednia liczba pracownik6w w biurach podrozy obwodu za- 
carpackiego (24), najmniejsza - lwowskiego (10). Zjawisko to mozna tlumaczyc 
opniem zreformowania branzy w poszczeg61nych obwodach. W obwodzie lwow- 
rim, zwlaszcza we Lwowie, miesci sie przewazajaca czesc malych prywatnych 

turystycznych, w kt6rych srednia liczba pracownik6w nie przekracza pieciu 
6b. W obwodzie zakarpackim i iwano-frankowskim (w tym ostatnim - 

· mniejszym stopniu) jest sporo duzych firm turystycznych, kt6re powstaly po 
watyzacji i przeksztalceniu w spolki akcyjne obwodowych i rejonowych od- 

ialow dawnych duzych panstwowych przedsiebiorstw turystycznych . 
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funkcji leczniczej. Ich personel jest wiec o wiele mniej liczny, gdyz nie zatrudniaja 
lekarzy. 

Tabela 3 
Kadra zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych 

w poludniowo-zachodnich obwodach Ukrainy w latach 2001-2002 

Liczba Srednia liczba 

Obwody 
Liczba zakladow pracownikow pracownik6w 

ogolem w zakladzie 
2001 2002 2001 2002 2001 2002 

I wano- frankowski 38 41 2150 2274 56,6 55,5 
Lwowski 127 132 12202 12307 96,1 93,2 
Zakarpacki 69 69 2960 2705 42,9 39,2 
Raz em 234 242 17312 17286 74,1 71,4 

Zrodlo: TypH3M B Yxpauti 2001. CrnmcmqHHH foom:reHh. 

TypH3M B Yxpanri 2002. CrnmcmqHHH 6J011ereHb. 

W latach 2001-2002 liczba pracownik6w zakladow sanatoryjno-uzdrowisko- 
wych w calyrn regionie spadla o 0,2%. Wyniklo to z istotnego zmniejszenia sie 
liczby zatrudnionych w obwodzie zakarpackim: o 8,6%, gdy w innych obwodach 
poludniowo-zachodnich ich liczba wzrosla. Spadek zatrudnienia w tym obwodzie 
tlurnaczy sie przewaga osrodkow wypoczynkowych, z kt6rych czesc przestala 
funkcjonowac. W 2003 roku nie dzialalo tam 26 zaklad6w sanatoryjno-uzdrowis- 
kowych, czyli prawie polowa. Stan ten sprzyja wycofywaniu sie specjalistycznej 
kadry z branzy turystycznej i jej przechodzeniu do innych galezi gospodarki. Niska 
srednia liczba pracownikow na jedno przedsiebiorstwo w obwodzie zakarpackim 
(w por6wnaniu z iwano-frankowskim i lwowskim) jest takze spowodowana prze- 
waga obiekt6w wypoczynkowych w strukturze zakladow uzdrowiskowych. 

Dia obwod6w iwano-frankowskiego i zakarpackiego istnieja bardziej szczeg6- 
Iowe informacje dotyczace liczby zatrudnionych w zakladach sanatoryjno-uzdro- 
wiskowych. Z danych wynika, ze w obwodzie iwano-frankowskim w roku 2002 
caly personel liczyl 2 274 osoby, w tym 110 stanowili lekarze, 413 - sredni perso- 
nel medyczny, 1 751 - inni pracownicy. Struktura kadry zatrudnionej w branzy 
uzdrowiskowo-wypoczynkowej w tym obwodzie wygladala nastepujaco: 60% - 
pracownicy sanatoriow, 18% - pracownicy pensjonat6w o profilu leczniczym, 
12% - pracownicy sanatori6w profilaktycznych, 10% - pracownicy obiektow 
wypoczynkowych. 
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gdyz nie zatrudniaja 

Tabela 3 
cow ch 

ch 2001-2002 

Srednia liczba 
pracownik6w 
, zakladzie 

2001 2002 
56 6 55,5 
96 1 93,2 
42 9 39,2 
74,1 71,4 

... - sredni perso- 
ionej w branzy 

epujaco: 60% - 
rofilu leczniczym, 
ow nicy obiekt6w 

W calym regionie ponad polowa pracownik6w przedsiebiorstw turystycznych 
i turystyczno-transportowych ma wyksztalcenie srednie lub wyzsze specjalistycz- 

. Wysoki poziom reprezentuje personel w obwodzie zakarpackim: wyksztalcenie 
zsze ma 46,5%, a srednie og6lne - 41,0% pracownik6w. 
Miedzynarodowi eksperci, kt6rzy w latach 1999-2000 w ramach Projektu 

T CIS analizowali zatrudnienie i jakosc kadry w turystyce, ujawnili szereg nie- 
rawidlowosci: 

• niewysoki odsetek pracownik6w z wyksztalceniem specjalistycznym; 
• deficyt kadry z wyksztalceniern srednim specjalistycznym (kadry mene- 

dzerskiej, wysoko kwalifikowanego personelu i kadry kierowniczej sred- 
niego szczebla) oraz podstawowym zawodowym (personel obslugujacy 
i techniczny) w branzy hotelarsko-gastronomicznej; 

• bardzo niska jakosc obslugi w wiekszosci przedsiebiorstw turystyczno- 
hotelarskich; 

• niedostatek plac6wek oswiatowych specjalizujacych sie w ksztalceniu ka- 
dry turystycznej. 

Eksperci zwracali uwage na koniecznosc doskonalenia kadr w zakresie prak- 
cznego zarzadzania, biznesu hotelarskiego i gastronomicznego, prowadzenia sa- 

natori6w i dom6w wypoczynkowych, a takze ksztalcenia pilot6w ze znajornoscia 
jezykow obcych oraz menedzerow, zwlaszcza w zakresie turystyki miejskiej, wiej- 

kiej i specjalistycznej. Zdaniem ekspert6w, stosunek liczby absolwent6w do licz- 
by zatrudnionych na Ukrainie Zachodniej, wynoszacy 9-10%, odpowiada rniedzy- 
narodowym normom. Odbiega od nich natomiast relacja miedzy liczba absolwen- 
t6w dla pionu kierowniczego a liczba absolwent6w dla pionu technicznego, kt6ra 
powinna wynosic 10-15%. 

Dalszy rozw6j turystyki na Ukrainie Zachodniej jest uwarunkowany stworze- 
niem branzowego systemu ksztalcenia i doskonalenia fachowej kadry, co takze 
podkreslali wspomniani eksperci. Przygotowaniem specjalist6w z tej dziedziny na 
Ukrainic zajmuje sie ponad 50 uczelni prywatnych i publicznych. Na uwage zaslu- 
guje zwlaszcza wprowadzenie turystyki jako nowej specjalizacji na uczelniach. 

W ostatnich latach mozna zaobserwowac korzystne zmiany w zakres ie ksztal- 
cnia i doskonalenia kadry turystycznej. Pod koniec lat dziewiecdziesiatych ksztal- 

cenie odbywalo sie na trzech wyzszych uczelniach, w czterech specjalnych szko- 
lach srcdnich i siedmiu zawodowych. Na poczatku 2003 roku bylo juz kilkadziesiat 
takich placowek oswiatowych. Ksztalcenie menedzerow-kierownikow przedsie- 
biorstw turystyczno-hotelarskich odbywa sie na uczelniach we Lwowie (5 placo- 
' ek), Iwano-Frankowsku (3) i Swalawie (1). Sq to miedzy innymi: Narodowy 
Uniwersytet im. Iwana Franko, Akademia Zarzadzania Panstwowego, filia Mie- 
dzynarodowej Akademii Zarzadzania Kadrami, Panstwowy Instytut Wychowania 
Fizycznego, Przykarpacki Uniwersytet Ludowy. W 2000 roku na turystyczne kie- 
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runki wyzszych uczelni w calym regionie przyjeto mniej niz 100 osob; dwa lata 
pozniej w samym obwodzie lwowskim bylo to ponad 300 osob, aw obwodzie iwa- 
no-frankowskim - 100. 

Ksztalcenie kadr kierowniczych sredniego szczebla odbywa sie we Lwowie 
(trzy plac6wki) i Stryju. Szereg szkol zawodowych ksztalci podstawowa kadre dla 
branzy hotelarskiej; dotyczy to takich zawod6w, jak barman, pokojowka, kelner, 
ajent turystyczny. Pilot6w ze znajomoscia jezykow obcych przygotowuja specjali- 
styczne instytucje we Lwowie, Iwano-Frankowsku i Uzhorodzie. W obwodzie 
lwowskim opracowuje sie obecnie system kontroli i licencjonowania pilot6w. Pro- 
wadzone Sq prace nad poprawa funkcjonowania systemu doksztalcania kadr 
i podwyzszania kwalifikacj i, z wykorzystaniem regionalnych placowek szkolenio- 
wych oraz uczelni Lwowa i Kijowa. 

2.3. Sektor turystyki w gospodarce regionalnej 
Sektor turystyczny uznawany jest tradycyjnie za branze kluczowa w gospodar- 

ce przygranicznych obwod6w poludniowo-zachodniej Ukrainy. Razem regiony te 
zajmowaly drugie miejsce w kraju po wybrzezu Morza Czarnego, jesli chodzi 
o znaczenie turystyczno-rekreacyjne. Wplywa na to lokalizacja duzych zespolow 
sanatoryjno-uzdrowiskowych (Truskawiec, Morszyn, Jaremcze i in.) oraz osrod- 
k6w wypoczynku zimowego (Slawsko, Worochta i in.). Nielatwo okreslic znacze- 
nie turystyki w gospodarce omawianych obwod6w ze wzgledu na brak wyczerpu- 
jacych danych. Oficjalna statystyka zaniza udzial turystyki w gospodarce regional- 
nej. Wedlug danych statystycznych wartosc uslug swiadczonych przez 245 biur tu 
rystycznych regionu w roku 2002 wyniosla 65 139,2 tys. hrywni: o 17, 1 % wiecej 
niz rok wczesniej. 

W 2001 roku wartosc uslug turystycznych sprzedanych w trzech obwodach 
Ukrainy Zachodniej wyniosla 4 541,7 min hrywni, czyli 1,2% wartosci wszystkich 
uslug swiadczonych w tym regionie. Najwyzszym wskaznikiern odznaczal sie ob- 
w6d zakarpacki (1,9%), najnizszyrn - iwano-frankowski (0,8%). Na Zakarpaciu 
ckspcrci administracji obwodowej ocenili, ze dzialalnosc turystyczna i uzdro- 
wiskowa stanowi 6-7% calkowitej produkcji. Ten stosunkowo wysoki wskaznik 
jest zwiazany z niskim stopniem industrializacji obwodu w por6wnaniu z lwow- 
skim i iwano-frankowskim oraz niskim udzialem przernyslu w gospodarce. 

Jak podaja zrodla statystyczne, w 200 l roku wartosc dodana brutto wszystkich 
towar6w i uslug w trzech obwodach wyniosla 13 987 min hrywni. Wartosc uslug 
sprzcdanych przez biura podrozy i podobne podmioty dzialalnosci gospodarczej 
stanowila 0,4% tej sumy. Najwyzszy wskaznik charakteryzowal obw6d lwowski 
(0,5%), najnizszy - obw6d iwano-frankowski (0,2%). 
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Tabela 4 
Uslugi turystyczne w poludniowo-zachodnich obwodach Ukrainy w 2002 

roku 

W 200 l roku srednia roczna liczba zatrudnionych we wszystkich branzach go- 
podarki trzech obwod6w wyniosla l 171 tys. osob; udzial zatrudnionych 
v biurach podrozy - 0,3%. Najwyzszyrn wskaznikiern charakteryzowal sie ob- 
6d zakarpacki: 0,5%. Udzial zatrudnionych w branzy sanatoryjno-uzdrowiskowej 

· stosunku do og61nej liczby zatrudnionych w gospodarce regionu wyniosl w 2002 
oku 1,5%. 

Wartosc uslug swiadczonych przez przedsiebiorstwa turystyczne oraz liczby 
zatrudnionych w nich os6b swiadcza, ze znaczenie turystyki w gospodarce oma- 

ianych obwodow poludniowo-zachodnich jest istotne, zwlaszcza w obwodach 
owskim i zakarpackim. W rzeczywistosci rola turystyki jest wieksza, niz wska- 

zuja oficjalne <lane statystyczne, zanizone wskutek braku informacji o wartosci 
lug swiadczonych przez zaklady hotelowe i gastronomiczne. 

• W 2001 roku. 
Zr6dlo: Typ113M B Yxpauri. CTaTHCTWIHHH 610neTeHh. K11"is 2002, 2003. Yxpaura B u.mppax 
B 2003 poui. KopOTKHH CTaTHCTH4HHH impopMaTOp. 

Obwody 
Wyszczeg6lnienie iwano- 

lwowski zakarpacki frankowski razem 

Liczba biur podrozy 40 160 45 245 
artosc uslug sprzedanych przez biu- 

ra podrozy w tys. hrywni 11098,6 40940,4 13100,2 65139,2 
Udzial uslug sprzedanych przez biura 

odrozy w wartosci og6lnej uslug 
%* 0,75 1,26 1,88 1,22 

Udzial uslug turystycznych 
wartosci dodanej brutto w % * 0,20 0,49 0,41 0,40 
plywy z uslug turystycznych od- 

rowadzone do budzetu 
tys. hrywni 1303,6 4748,2 1610,6 7662,4 

Udzial zatrudnionych w biurach po- 
6.zy i zakladach sanatoryjno- 

uzdrowiskowych w og6lnej liczbie 
zatrudnionych w % * 1,03 2,16 1,59 1,77 
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Rozdzial Ill 

Aspekty prawne funkcjonowania 
i rozwoju turystyki 

1. Prawodawstwo ukrairiskle w dziedzinie turystyki 

Po uzyskaniu przez Ukraine niepodleglosci branza turystyczna rnusiala zaczac 
dzialac na nowych, rynkowych zasadach, z uwzglednieniem istniejacego zaplecza 
materialno-technicznego. Niezbedne okazalo sie wiec stworzenie nowych podstaw 

rawnych funkcjonowania turystyki, z uwzglednieniern miedzynarodowych stan- 
ardow. 

Nowoczesna turystyka przyczynia sie do spolecznego, gospodarczego 
· culturalnego rozwoju kraju i jego dzialalnosci miedzynarodowej. Z drugiej stro- 

-' turystyka jest dzialalnoscia gospodarcza, a podmioty tej dzialalnosci sa platni- 
, mi podatk6w. Z analiz wynika, ze okolo 600 ustaw, rozporzadzen prezydenta 
Ikrainy i Gabinetu Ministrow, resortowych dokumentow i norm bezposrednio lub 

srednio dotyczy branzy turystycznej. Nalezy pamietac, ze ukrainska turystyka 
_ t czescia turystyki swiatowej: musi sie liczyc z miedzynarodowym ustawodaw- 

vern oraz normami i standardami w tym zakresie. 
Om6wienie stanu prawnego w dziedzinie turystyki swiadornie ograniczono do 

jwazniejszych dokument6w i norm. Przeanalizowano jednak wszystkie doku- 
nty, kt6rych oddzialywanie na rozw6j branzy turystycznej nie ulega watpliwo- 

1. 

W celu zwiekszenia efektywnosci polityki panstwa w dziedzinie turystyki, na 
ocy dekretu prezydenta ,,0 reorganizacji Panstwowego Komitetu ds. Polityki 
Iodziezowej, Sportu i Turystyki Ukrainy" powolano Panstwowa Administracje 

styczna, Obecnie dzialalnosc turystyczna na Ukrainie jest regulowana przez 
rta prawne roznej rangi. Sa to przede wszystkim: ustawy, rozporzadzenia prezy- 



denta oraz dekrety i rozporzadzenia Gabinetu Rady Ministr6w. Wykaz wazniej- 
szych dokumentow panstwowych zawiera zalacznik I na koncu ksiazki. 

Fundamentalnym dokumentem wsrod wymienionych aktow prawnych jest 
ustawa ,,0 turystyce". Okresla ona prawne, organizacyjne i spoleczno-ekonornicz- 
ne warunki realizacji panstwowej polityki w tej sferze. Celem ustawy bylo stwo- 
rzenie podstaw prawnych do przeksztalcenia turystyki w dochodowa galaz gospo- 
darki, zapewnienie miejsc pracy, zwiekszenie wplywow walutowych, ochrona 
praw i interesow turystow oraz podmiot6w branzy turystycznej, okreslenie ich obo- 
wiazkow i zakresu odpowiedzialnosci. 

W ustawie wyraznie okreslono terminologie z zakresu turystyki, sformulowano 
zasady polityki panstwa i okreslono strukture organizacyjna zarzadzania. Przedsta- 
wiono takze podstawowe zasady dzialalnosci gospodarczej i finansowania w sferze 
turystyki, zasady organizowania uslug, tryb zawierania umow przez podmioty zaj- 
mujace sie dzialalnoscia turystyczna oraz prawa i obowiazki stron. 

Szczegolna uwage poswiecono bezpieczeristwu. Jeden z artykulow m6wi o ko- 
niecznosci opracowania programu zapewnienia turystom bezpieczenstwa i ochro- 
ny. W ustawie okreslono tez podstawowe kierunki przygotowywania kadr, pod- 
wyzszania kwalifikacji oraz naukowego wspierania turystyki. 

Ustawa ma jednak szereg istotnych mankament6w. Po pierwsze, nie wskazano 
nalezycie, ze regulacje prawne dzialalnosci turystycznej sa wspolne dla Ukrainy 
i Autonomicznej Republiki Krymu. Ma to szczegolna wage ze wzgledu na to, ze 
Krym przyjmuje najwiecej turyst6w zagranicznych, zwlaszcza z Federacji Rosyj- 
skiej. Rozbieznosci polityki og6lnokrajowej i polityki Republiki Krymu w dziedzi- 
nie turystyki rnoglyby miec niekorzystne skutki. Tym bardziej, ze turysci rosyjscy, 
zobligowani do dopelniania roznych formalnosci (m.in. obowiazkowa rejestracja), 
wyrazaja niezadowolenie pod adresem wladzy krajowej, nie zas lokalnej. A prze- 
cicz dochody wynikajace z przepisow prawnych (na przyklad oplata uzdrowis- 
kowa) zasilaja lokalny budzet i to wladze miejscowe sq nimi szczegolnie zaintere- 
sowane. 

Po drugie, w ustawie brakuje szczegolowych odniesieri do prawa cywilnego 
i innych przepis6w, czyli dokladnego okreslenia praw i obowiazkow turystow, firm 
turystycznych, procedur i charakteru ewentualnych odszkodowari - zarowno dla 
turyst6w krajowych, jak i zagranicznych - w ramach obowiazujacego ustawodaw- 
stwa. Nieprccyzyjne sa zasady sporzadzania um6w przez podmioty dzialalnosci 
turystycznej. Dobrym przykladern moze bye praktyka europejska w tym zakresie. 
Unia Europejska przyjela specjalna Dyrektywe z 1995 roku o standardowym kon- 
trakcie miedzy agencja turystyczna a klientami. Zgodnie z Dyrektywa, wszystkie 
umowy powinny zawierac odwolania do narodowych i miedzynarodowych aktow 
prawnych, na ktorych podstawie zostaly sporzadzone. Ignorowanie faktu, ze Euro- 
pa stala sie wspolna przestrzenia turystyczna, w ktorej obrebie obowiazuja ujedno- 
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icone zasady i normy, moze istotnie skornplikowac rozw6j ukrairiskiej turystyki 
przyjazdowej i wyjazdowej. Niestety, wladze Ukrainy dose jednostronnie pojmuja 
problem: oferuja zapewnienie bezpieczenstwa turystom zagranicznym przez ich 

izyczna ochrone, nie rozumiejac, ze wazniejsze jest zapewnienie im poczucia bez- 
pieczenstwa prawnego. 

Po trzecie, ustawa ,,0 turystyce" stanowi, ze sytuacje prawna turyst6w zagra- 
nicznych na Ukrainie reguluje w pierwszym rzedzie ustawa ,,0 statusie prawnym 

udzoziemc6w" (1994 r.). Ta jednak obejmuje tylko og6lne aspekty, wyrnagajace 
recyzyjnego okreslenia i komentarza, Dotyczy to na przyklad sytuacji turyst6w 

z kraj6w Wsp61noty Niepodleglych Panstw (WNP), kt6rych nie obowiazuja wizy 
z wyjatkiem Turkrnen6w). Turysci ze Wschodu wjezdzaja na Ukraine przez 

. otwarte" granice wschodnie. Zniesienie przez prezydenta wymogu rejestracji cu- 
dzoziemc6w w ciagu trzech dni od przybycia to pierwsze logiczne posuniecie na 
drodze do standard6w europejskich. 

Po czwarte, w ustawie nie uwzgledniono wszystkich ukrainskich reali6w, na 
przyklad nielegalnej migracji i biznesu, a nawet handlu ludzmi pod przykrywka 
vyjazdu turystycznego lub wycieczki zagranicznej. Ani w ustawie, ani w instruk- 
jach dotyczacych turystyki nie przewidziano odpowiedzialnosci firm turystycz- 

n ch i kontroli ich dzialalnosci, co pozwala nieuczciwym firmom uczestniczyc 
organizowaniu nielegalnej migracji. 

W swietle poczynionych uwag widac jasno, ze ustawa ,,0 turystyce" wymaga 
licznych poprawek, eliminujacych mankamenty. 

Czescia ukrairiskiego ustawodawstwa w zakresie turystyki sq miedzynarodowe 
mowy, w kt6rych Ukraina jest strona, W pierwszym rzedzie nalezy wymienic 

urnowe o wspolpracy w dziedzinie turystyki, podpisana w ramach Wsp6lnoty Nie- 
p dleglych Panstw (WNP) w 1993 roku. Zawarto tez umowy dwustronne z: India- 
mi (1992), Gruzja (1993), Luksemburgiem (1994), Turcja (1994), Tunezja (1995), 
Fcderacja Rosyjska (l 999) i Armenia (1999). . . . 

Umowa podpisana z krajami WNP jest oparta na zasadach Deklaracji Maml- 
kicj. W aznym aspektem zar6wno tej umowy, jak wiekszosci um6w dwustro�yc_h 

j st zobowiazanie stron, ze beda zmierzaly do uproszczenia procedur c_elnych 1 w�- 
zowych oraz inforrnowaly o nowych przepisach prawnych w zakresie turysty�1. 
Owustronne umowy z reguly przewiduja wzajemne zobowiazania stron w zakresie 

omocy dla przcdstawicieli firm organizujacych wyjazdy turystyczne. Dotychczas 
nie zostaly podpisane umowy dwustronne w dziedzinie turystyki z Polska, Bulga- 
ria, Czechami i Cyprem, a wiec krajami, z kt6rymi istnieje dose intensywna wy- 
miana turystyczna. Brak tez podobnych um6w z paristwarni Unii Europejskiej. Dla 
Ukrainy szczeg61nie wazne jest przyciagniecie turyst6w z kraj6w bogatych. Zada- 
nie to utrudniaja mankamenty ustawodawstwa. 
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Ustawa ,,0 uzdrowiskach" okresla prawne, organizacyjne, ekonomiczne i spo- 
leczne podstawy rozwoju uzdrowisk na Ukrainie. Jest nastawiona na odpowiednie 
wykorzystanie naturalnych zasob6w leczniczych oraz warunk6w przyrodniczych 
w celach zdrowotnych i wypoczynkowych. W ustawie okreslone sa zasady pan- 
stwowe j polityki w zakresie dzialalnosci uzdrowiskowej, rodzaje uzdrowisk, ich 
specjalizacja, a takze zasady funkcjonowania i podstawowe kierunki rozwoju. 
Ustawa uwzglednia racjonalne wykorzystanie naturalnych warunk6w przyrodni- 
czych na terenach uzdrowisk, regulujac eksploatacje zloz podziernnych w6d mine- 
ralnych oraz szlam6w i innych naturalnych zasob6w leczniczych. Szczegolna uwa- 
ge zwr6cono na ochrone ekologiczna uzdrowisk, tryb okreslania granic i funkcjo- 
nowania stref ochrony uzdrowiskowej, sanitarna ochrone zrodel i ujec wody pitnej. 

Do glownych mankament6w ustawy zaliczyc nalezy nieustalenie zasad przyj- 
mowania turyst6w zagranicznych w uzdrowiskach, ani tez zasad prywatyzacji par- 
celi i budynk6w o przeznaczeniu uzdrowiskowym. Ogranicza to rozw6j region6w 
uzdrowiskowych Ukrainy. 

Na mocy rozporzadzenia prezydenta dzialalnosc sanatoryjno-uzdrowiskowa 
zostala przekazana pod zarzad Panstwowej Administracji Turystycznej Ukrainy'", 
Dlatego Gabinet Ministrow uznal za celowe wprowadzenie zmian do ustawy 
,,0 uzdrowiskach", z uwzglednieniem nowego podejscia do koordynacji dzialal- 
nosci spoleczno-gospodarczej na terenach uzdrowiskowych i uznania funkcji rekre- 
acyjnej za jedna z najwazniejszych na tych terenach. 

W celu stworzenia dogodnych warunk6w do realizacji polityki panstwa w za- 
kresie turystyki, po raz pierwszy zostal na Ukrainie uchwalony .Panstwowy pro- 
gram rozwoju turystyki na lata 2002-2010". Program sprzyja tworzeniu konkuren- 
cyjnego na rynku miedzynarodowym ukrainskiego produktu turystycznego, kt6ry 
bedzie zmierzal do maksymalnego zaspokojenia turystycznych potrzeb mieszkan- 
c6w i pobudzal kornpleksowy rozw6j region6w przy zachowaniu r6wnowagi eko- 
logicznej oraz dziedzictwa kulturowego. Podstawowe zadania programu polegaja 
na zapcwnieniu stabilnego rozwoju sfery turystycznej i zwiekszaniu jej udzialu we 
wskaznikach makroekonomicznych; podwyzszaniu poziomu zycia obywateli i two- 
rzeniu dodatkowych miejsc pracy; zwiekszaniu dochod6w z turystyki w budzecie 
panstwa oraz tworzeniu korzystniejszego wizerunku Ukrainy na arenie miedzyna- 
rodowej. 

Program ten okresla nastepujace kierunki rozwoju: 
• doskonalenie systemu zarzadzania turystyka, 
• doskonalenie norrnarywno-prawnych zasad dzialalnosci turystycznej, 
• umocnienie materialnych podstaw turystyki, 

10W 2005 roku zarzadzanie turystyka na szczeblu paristwowym przejelo Ministerstwo Go- 
spodarki i Integracji Europejskiej. 



li ki paristwa w za- 
o ·. Panstwowy pro- 

vorzeniu konkuren- 
turystycznego, kt6ry 

. h potrzeb mieszkan- 
:aniu r6wnowagi eko- 
. a programu polegaja 

· _ · zaniu jej udzialu we 
zycia obywateli i two- 
z turystyki w budzecie 

na arenie miedzyna- 

osci turystycznej, 

-zej�to Ministerstwo Go- 

• rozszerzanie rniedzynarodowej wspolpracy w dziedzinie turystyki, 
• podwyzszanie jakosci i poszerzanie oferty uslug turystycznych, 
• podwyzszanie efektywnosci wykorzystania zasobow rekreacyjnych 

i dziedzictwa kulturowego, 
• doskonalenie zaplecza informacyjno-reklamowego, 
• doskonalenie kadr. 
W celu realizacji paristwowego programu rozwoju turystyki wydano odpowied- 

nie rozporzadzenia. Jeszcze przed jego zatwierdzeniem rozstrzygnieto szereg 
praw dotyczacych zwiekszenia liczby turyst6w zagranicznych oraz plynacych stad 
ochodow do budzetu krajowego i budzetow lokalnych. Zgodnie z rozporzadze- 

niem Gabinetu Ministrow z 1999 roku: ,,0 wprowadzeniu nowych zasad wizowych 
otyczacych wjazdu na Ukraine", w styczniu 2001 roku zniesiono system specjal- 

ch referencji wizowych. Ulatwilo to procedure otrzymywania ukrainskiej wizy 
rurystycznej. . 

Na mocy rozporzadzenia prezydenta z 2001 roku ,,0 dodatkowych przedsie- 
zieciach w celu realizacji prawa czlowieka do swobodnego przemieszczania sie 

i wolnego wyboru miejsca zamieszkania" zaniechano rejestracji dokument6w pasz- 
ortowych cudzozierncow w wydzialach spraw wewnetrznych. Paszporty sa obec- 

nie stemplowane przez pracownik6w sluzb granicznych. Zostalo to dobrze przyjete 
rzez spolecznosc miedzynarodowa i polepszylo wizerunek Ukrainy jako panstwa 
ecepcyjnego. 

Na mocy rozporzadzenia Gabinetu Ministr6w z 2002 roku wprowadzono 
zmiany do zasad wydawania zezwoleri na wjazd na Ukraine obywateli kraj6w Unii 

uropejskiej oraz Kanady, Stan6w Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii. Zezwo- 
nie na wjazd mega oni uzyskac w wydzialach konsularnych Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych na terenie lotnisk rniedzynarodowych ,,Symferopol" i "Odessa" 
oraz na tcrcnie Odeskiego Portu Morskiego. Zezwolenie jest wydawane na osiem 

i pod ;arunkiem potwierdzenia przez osobe wjezdzajaca turystycznego charak- 
cru przyjazdu. 

Dzialalnosc Paristwowej Administracji Turystycznej w zakresie wykonania za- 
n paristwowego programu rozwoju turystyki w 2002 roku skupiala sie _na kil�u 
jwazniejszych zagadnieniach. Szczeg6ln� uwa?� p?swi�cono. or�a�1zowanm 
centrum i regionach dzialalnosci w zakresie wspierarna modernizacji mfrastruk- 
ry i przyciagania inwestycji. W 2002 roku Rada Najwyzsza Ukrainy wpr.o��dzi- 
zmiany do ustawy regulujacej przyznawanie koncesji, przygotowane z uucjaty- 

. administracji turystycznej. Zmiany te pozwola na aktywizacje dzialalnosci in- 
:., tycyjncj w sferze turystyki i rekreacji przez stosowanie koncesji na budo�� 

sploatacje obiektow turystycznych. W latach 2002-2003 przeprowadzono m- 
ntaryzacje infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, aby ocenic jej rzeczy- 
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wisty potencjal oraz zanalizowac perspektywy rozwoju poszczeg6lnych teren6w 
uzdrowiskowych i przygotowac propozycje prywatyzacyjne. 

Z inicjatywy Panstwowej Administracji Turystycznej, w 2002 roku Gabinet 
Ministr6w przyjal rozporzadzenie ,,0 zapewnieniu wykonania przepis6w ustawo- 
wych podczas swiadczenia uslug cudzoziemcom i osobom bez obywatelstwa". 
W ten spos6b zaprzestano praktyki stosowania roznych cen na te same uslugi dla 
obywateli ukrainskich i obywateli innych kraj6w. 

W celu optymalizacji systemu zarzadzania branza turystyczna na szczeblu re- 
gionalnym, na mocy rozporzadzenia Gabinetu Ministr6w z 2002 roku przewidzia- 
no w obwodach utworzenie urzedow do spraw turystyki i uzdrowisk, w rejonach 
zas - wydzialow ds. turystyki i uzdrowisk. 

Ze wzgledu na niedostatek powaznych opracowan naukowych z dziedziny tu- 
rystyki, zwlaszcza analiz rynku, oraz niestosowanie w wiekszosci firm turystycz- 
nych nowych technik, duze znaczenie przyklada sie do dzialalnosci Naukowego 
Centrum Rozwoju Turystyki, powolanego w 2003 roku w ramach realizacji pan- 
stwowego programu w tym zakresie. 

W swietle dotychczasowych doswiadczen mozna wyodrebnic glowne kierunki 
i zasady dalszego efektywnego doskonalenia ustawodawstwa ukrainskiego w dzie- 
dzinie turystyki. 

• Turystyka ma sie rozwijac kompleksowo, nalezy wiec uwzgledniac rozne 
aspekty prawa dotyczacego innych branz (transport, komunikacja, ochrona zdro- 
wia). Og61nym kierunkiem zmian ustawodawczych powinno bye uproszczenie sys- 
temu regulacji zar6wno turystyki krajowej, jak i miedzynarodowej. 

• Trzy cele powinny zostac uznane za kamienie wegielne ustawodawstwa tu- 
rystycznego: ochrona i bezpieczeristwo turyst6w, ochrona srodowiska przyrodni- 
czego i kulturowego, rozw6j dzialalnosci turystycznej. 

• Kraj rozwijajacy dopiero dzialalnosc w sferze turystyki powinien szeroko 
korzystac z zagranicznych doswiadczen na polu legislacyjnym w celu unikniecia 
bledow popelnionych przez inne panstwa. 

• Usuniecia wyrnagaja bariery prawne - zar6wno dotyczace indywidual- 
nych turyst6w, jak i rozwoju calej branzy turystycznej. 

• Odpowiednie regulacje prawne powinny przeciwdzialac dyskryminacji 
w przyjmowaniu turyst6w oraz zapewniac ich goscinne traktowanie przez pracow- 
nik6w okreslonych sluzb ( celnych, granicznych, imigracyjnych itp.). 

• Niezbednyrn warunkiem rozwoju turystyki jest zapewnienie turystom bez- 
picczenstwa, Regulacje w tej dziedzinie powinny bye scisle zwiazane z innymi 
przedsiewzieciami ustawodawczymi, zmierzajacyrni do wykorzenienia przemocy 
i przestepczosci. Konicczna jest wspolpraca w tym zakresie na szczeblu regional- 
nym i miedzynarodowym oraz wprowadzenie ubezpieczeri dla turyst6w na wypa- 
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k podstawowych zagrozen ( choroba, kradziez mienia osobistego, potrzeba repa- 
· acji). 

• Ustawodawstwo ma okreslac procedury dotyczace natychmiastowej repa- 
. acji do kraju zamieszkania turyst6w poszkodowanych w wyniku zamachu na ich 

zvcie lub mienie, a takze zwrotu skradzionej, a nastepnie znalezionej wlasnosci. 
• Parlament powinien rozpatrzyc wszystkie przepisy dotyczace turystyki 

· celu ich polaczenia w jednym akcie prawnym, a zarazem usuniecia mankamen- 
row, Szczegolna uwage nalezy poswiecic przystosowaniu ustawodawstwa krajowe- 
go do norm miedzynarodowych i jego unifikacji. 

2. Regulacje prawne w zakresie inwestycji 
turystycznych 

Analiza obecnego stanu gospodarki swiadczy o korzystnych zmianach w zakre- 
reform gospodarczych, w tym aktywnego rozwijania turystyki. Ze wzgledu na 

dostateczna zasobnosc przedsiebiorstw branzy turystycznej w srodki finansowe, 
nnikiem sprzyjajacyrn ich efektywnemu funkcjonowaniu i rozwojowi moze bye 

tywizacja proces6w inwestycyjnych, a zwlaszcza przyciagniecie zagranicznych 
\ estorow na warunkach korzystnych dla obu stron. Szczegolna w tym role moze 

grac paristwo, wprowadzajac ulgi dla inwestorow w branzach uznanych za prio- 
tetowe dla gospodarki. Na Ukrainie sektor turystyczny zalicza sie do prioryteto- 
ch. 
Panstwo ukrairiskie reguluje dzialalnosc inwestycyjna w branzy turystycznej za 

osrednictwem roznych dokument6w prawnych. Najwazniejsze sa ustawy: 
.. 0 przedsiebiorstwie" (1991), ,,0 stowarzyszeniach gospodarczych" (1991), ,,0 li- 

ncjonowaniu poszczeg6lnych rodzaj6w dzialalnosci gospodarczej" (2000) oraz 
zmiany do ustawy o koncesjach (2002). Opr6cz tego dzialalnosc inwestycyjna jest 
okreslana przcz specjalne przepisy inwestycyjne, wsrod nich takie ustawy, jak: 
.. 0 ochronie inwestycji zagranicznych" (1991 ), "O dzialalnosci inwestycyjnej" 

l 991 ), ,,0 trybic inwestowania przez podmioty zagraniczne" ( 1996), ,,0 instytu- 
jach og61nego inwestowania (udzialowe i korporacyjne fundusze inwestycyjne)" 

001 ); ,,0 specjalnych strefach ekonomicznych" (1997)11• 

Spccyfika ustawodawstwa ukrainskiego jest to, ze stwarza jednakowe warunki 
o inwestowania dla podmiot6w krajowych i zagranicznych. Praktyke stosowania 
lg dla inwestor6w z zagranicy zarzucono w 2000 roku z przyczyn ekonomicz- 

'Patrz takze: Ukraina. Przewodnik dla przedsiebiorcow. UNIDO Warszawa 2003. 
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nych, z wyjatkiem szczeg6lnego trybu dzialalnosci inwestycyjnej w specjalnych 
strefach ekonomicznych i na obszarach priorytetowego rozwoju. Aby zapobiec ne- 
gatywnej reakcji inwestorow zagranicznych na wprowadzenie nowego trybu dzia- 
Ialnosci inwestycyjnej, rzad ukrainski podpisal szereg um6w. W celu aktywizacji 
tej dzialalnosci wydal tez kilka rozporzadzen prezydent Ukrainy: ,,0 dodatkowych 
przedsiewzieciach w celu zwiekszenia inwestycji w gospodarke Ukrainy"(2001); 
"O przedsiewzieciach w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie 
(2001 ); "O poszczeg6lnych przedsiewzieciach w zakresie rozwoju branzy tury- 
stycznej i uzdrowiskowo-rekreacyjnej na Ukrainie" (2003). 

Na terytorium Ukrainy obowiazuja takze przepisy miedzynarodowe. 
W 2000 roku Ukraina przylaczyla sie do Konwencji Waszyngtonskiej, kt6ra okres- 
la tryb rozwiazywania spor6w inwestycyjnych miedzy panstwern a osobami zagra- 
nicznymi. W ramach Wsp61noty Niepodleglych Paristw obowiazuje ,,Umowa 
o wspolpracy w dziedzinie dzialalnosci inwestycyjnej", kt6rej Ukraina jest sygna- 
tariuszem. Podpisane zostaly tez porozumienia dwustronne o wsparciu i ochronie 
wzajemnych inwestycji. 

Zgodnie z ukrainskim ustawodawstwem, dzialalnosc inwestycyjna w dziedzi- 
nie turystyki na terenie kraju moze bye prowadzona przez osoby fizyczne i prawne, 
krajowe i zagraniczne, obce panstwa i miedzynarodowe organizacje bedace pod- 
miotami dzialalnosci gospodarczej. Obiektami inwestowania moga bye: mienie 
(majatek trwaly), w tym srodki obrotowe i nieobrotowe przedsiebiorstw branzy 
turystycznej i branz towarzyszacych, papiery wartosciowe, docelowe wklady pie- 
niezne, produkcja naukowo-techniczna, wartosci intelektualne, inne przedmioty 
i prawa wlasnosci. Jedynym istotnym ograniczeniem jest zakaz inwestowania 
w przedsiewziecia, kt6rych tworzenie i wykorzystanie nie odpowiada normom sa- 
nitarno-higienicznym, radiologicznym, ekologicznym, budowlanym i innym okres- 
lonym przez ukrainskie ustawodawstwo, oraz narusza prawa i interesy obywateli, 
os6b prawnych i panstwa. W obiekty turystyczne moga inwestowac podmioty za- 
graniczne: obcokrajowcy, osoby prawne i panstwa - samodzielnie lub wsp6lnie 
z podmiotami ukrainskimi, 

lnwestycje kapitalu zagranicznego w branzy turystycznej Ukrainy mega przy- 
bierac forrne: 

• udzialu w przedsiebiorstwach tworzonych wsp6lnie z ukrainskimi osobami 
prawnymi i fizycznymi lub nabycia czesci udzialow w istniejacyrn juz 
przedsiebiorstwie; 

• utworzenia nowego przedsiebiorstwa nalezacego w calosci do inwestora 
zagranicznego lub zakupu na wlasnosc istniejacego przedsiebiorstwa, 
z wyjatkiern: zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych bedacych wlasnoscia 
panstwowa lub komunalna, polozonych w obrebie uzdrowisk o znaczeniu 
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krajowym i uzytkujacych naturalne zasoby 1ecznicze tych terenow, oraz 
specjalnych takich zaklad6w o znaczeniu Iokalnym; 

• nabycia majatku ruchomego lub nieruchomego przez wykup bezposredni 
lub posredni, to znaczy akcji, obligacji i innych papier6w wartosciowych; 

• nabycia samodzielnie albo wsp6lnie z ukrainskimi osobami prawnymi lub 
fizycznymi prawa do korzystania z ziemi i zasob6w naturalnych; 

• nabycia innych praw wlasnosciowych; 
• inwestycji realizowanych na podstawie um6w z ukrainskimi podmiotami 

gospodarczymi; 
• innych inwestycji nie zakazanych przez ustawodawstwo Ukrainy. 
W celu zapewnienia dogodnych warunk6w do inwestowania, panstwo podej- 

rnuje sie wypelniac okreslone prawem zobowiazania wobec inwestor6w zagranicz- 
nych. Inwestycje, dochody, prawa i interesy tych inwestor6w na terytorium Ukra- 
iny sq chronione przez ustawy. Panstwo gwarantuje bezpieczenstwo inwestycji, 

wiec ochrone przed zmianami legislacyjnymi, nacjonalizacja, stratami zawinio- 
nymi przez wladze i utrata zainwestowanego majatku. Prawo ukrainskie traktuje 
inwestycje zagraniczne jak narodowa dzialalnosc inwestycyjna, a podmioty zagra- 
niczne traktowane Sq na r6wni z ukrainskimi. 

Zgodnie z ustawa ,,0 warunkach dokonywania inwestycji zagranicznych" 
z 1996 roku, inwestycje zagraniczne nie podlegaja nacjonalizacji. Zaden organ 

anstwowy nie ma prawa zajac ani zarekwirowac majatku inwestora zagraniczne- 
go, z wyjatkiern sytuacji wyzszej koniecznosci, jak kleski zywiolowe, katastrofy, 

pidemie. Ustawa gwarantuje, ze wszelkie straty i wydatki poniesione przez inwes- 
ora wskutek konkretnych dzialari lub zaniechania dzialan oraz niewlasciwego wy- 
onywania obowiazkow przez organy panstwa lub jego funkcjonariuszy beda re- 

cornpensowane wedlug aktualnych cen rynkowych i na podstawie wyceny po- 
twicrdzoncj przez audytora. Zadoscuczynienie bedzie wyplacone bezzwlocznie, 
odpowicdnio do poniesionych strat i w tej samej walucie, w kt6rej poczyniono in- 
vestycjc, lub w innej za zgoda inwestora. 

W ciagu szcsciu miesiecy od zakoriczenia dzialalnosci gospodarczej inwestor 
zagraniczny jest uprawniony do otrzymania zwrotu, w postaci rzeczowej lub 
w walucic inwcstycji, wartosci faktycznie poniesionych nakladow po dokonaniu 
rozliczcn z urzedem podatkowym i uregulowaniu wszelkich zobowiazari finan- 
sowych. Inwestor zagraniczny ma prawo do odebrania dochod6w, kt6re przyniosla 
jcgo inwcstycja. Dochody sq wyplacane w formie pienieznej lub rzeczowej, zgod- 
nic z ich rcalna wartoscia rynkowa. Zagraniczni inwestorzy maja prawo do przeka- 
zania za granice srodkow finansowych (dochod6w) uzyskanych dzieki dokonanym 
inwestycjom, po uiszczcniu wymaganych podatk6w i oplat. 

Panstwo zapewnia niezrniennosc przez dziesiec lat paristwowych gwarancji 
ochrony inwcstycji zagranicznych obowiazujacych w momencie dokonania inwe- 
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stycji - nawet wtedy, gdy specjalne ustawodawstwo w zakresie inwestycji ulegnie 
zmianom. W razie rezygnacji z dzialalnosci, inwestor ma prawo do zwrotu inwe- 
stycji w postaci rzeczowej lub w dewizach, w kt6rych dokonano inwestycji, bez 
uiszczenia cla, oraz do zwrotu dochod6w z inwestycji w formie pienieznej lub rze- 
czowej wedlug realnej wartosci rynkowej w momencie zaprzestania dzialalnosci 
inwestycyjnej. 

Inwestor ma prawo bye wlascicielem, uzytkownikiem i decydentem obiekt6w 
i rezultat6w inwestycji; dotyczy to takze reinwestycji i operacji handlowych. Moze 
tez zaskarzyc decyzje administracji panstwowej w sadzie. Najczestsze przyczyny 
spor6w i nieporozumien to nieprzejrzystosc regulacji prawnych, szybko zmieniaja- 
ce sie przepisy i korupcja. Zgodnie z ustawa o rniedzynarodowym arbitrazu han- 
dlowym, uchwalona w 1994 roku, spory rozstrzygane set przez sad tego kraju, ktory 
strony wskazaly w umowie. Jesli brak takiego wskazania, spor rozpatrywany jest 
przez sad kraju dluznika. Jako sygnatariusz Konwencji Nowojorskiej z 1958 roku, 
Ukraina uznaje wyroki zagranicznych sadow arbitrazowych, 

Inwestor zagraniczny ma tez okreslone obowiazki, takie jak: dokonanie reje- 
stracji w administracji obwodowej, zlozenie deklaracji o wielkosci i zrodlach po- 
chodzenia dokonywanych inwestycji, uzyskanie pozytywnej ekspertyzy w zakresie 
przestrzegania norm sanitamych, epidemiologicznych, ekologicznych, ochrony 
pracy itp. Ponadto inwestor jest zobligowany do: przestrzegania wyrnagan adminis- 
tracji panstwowej i jej przedstawicieli, skladania sprawozdawczosci finansowej 
i statystycznej w trybie okreslanym przez ustawy, uiszczania podatk6w i oplat 
przewidzianych przez ustawodawstwo ukrainskie. Do wykonywania niekt6rych 
prac, w tym zwiazanych z dzialalnoscia turystyczna, wymagana jest licencja. 

Obowiazki inwestor6w set okreslane przez poszczeg61ne dokumenty i normy. 
Najwazniejsze z nich to: ,,Zasady panstwowej rejestracji podmiot6w dzialalnosci 
gospodarczcj" ( 1998), ,,Instrukcja w zakresie warunk6w i regul prowadzenia dzia- 
lalnosci gospodarczcj dotyczacej swiadczenia uslug turystycznych oraz kontroli ich 
dotrzymania" ( 1999), ,,Zasady korzystania z hoteli i swiadczenia uslug hotelarskich 
na Ukrainic" ( 1996), ,,Warunki licencyjne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej 
w zakrcsie organizacji turystyki zagranicznej, krajowej, wycieczkowej" (2001), 
,,Zasady obowiazkowej certyfikacj i uslug hotelarskich" ( 1999). 

Najbardzicj rozpowszechniona na Ukrainie forma inwestowania zagranicznego 
w branzy turystyczncj jest utworzenie przedsiebiorstwa z kapitalern zagranicznym. 
Sq cztery podstawowe rodzaje firm z udzialern kapitalu zagranicznego: 

• przedstawicielstwa, 
• finny ze stuprocentowym udzialern kapitalu zagranicznego, zwykle 

w formie sp6lki z ograniczona odpowiedzialnoscia, 
• wsp6lne przedsiebiorstwa (tzw. joint ventures) w formie spolki akcyjnej 

tub sp6tki z ograniczona odpowiedzialnoscia, 
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• umowy o wspolpracy i wsp6lnej produkcji bez tworzenia odrebnej spolki. 
Podmioty branzy turystycznej moga dobrowolnie laczyc swoja dzialalnosc 

produkcyjna, naukowa, kornercyjna itp. Ustawodawstwo pozwala na takie formy 
laczenia ukrainskich i zagranicznych przedsiebiorstw turystycznych, jak asocjacja, 
corporacja, konsorcjum, koncem itp. 

Zasady funkcjonowania turystycznych przedsiebiorstw z kapitalern zagranicz- 
nym przewiduja dogodne warunki dla inwestorow zagranicznych i stosowanie roz- 
nych ulg. Przedsiebiorstwa te maja prawo do samodzielnego okreslania warunk6w 
realizacji swoich uslug oraz ich cen. Majatek wwozony na Ukraine jako wklad do 

nduszu statutowego przedsiebiorstwa jest zwolniony z cla. Aby wprowadzic ten 
majatek na obszar celny Ukrainy, przedsiebiorstwo musi udzielic dodatkowej gwa- 
rancji w postaci weksla na kwote naleznego cla z odroczeniem terminu platnosci na 
okres nie dluzszy niz 30 dni od daty dokonania odprawy celnej. Jesli w tym czasie 
mienie zostaje wpisane do majatku przedsiebiorstwa - weksel jest umorzony. Od- 

owiednich adnotacji na blankiecie weksla dokonuje inspekcja podatkowa. Zwol- 
iony z oplat celnych majatek musi pozostac wlasnoscia przedsiebiorstwa przez 

okres co najmniej trzech lat. Gdy sprzedaz majatku nastapi przed uplywem trzech 
lat od daty dokonania odprawy celnej (nawet w zwiazku z zaprzestaniem dzialal- 

osci), przedsiebiorstwo ma obowiazek zaplacenia calej sumy naleznego cla 
importowego, obliczonego na podstawie wartosci celnej w dniu sprzedazy majatku, 

Umowy koncesyjne to kolejny mechanizm przyciagania inwestycji zagranicz- 
ch, niezbednych dla rozwoju ukrainskiej gospodarki. Podstawy prawne koncesji 

gulujc ustawa ,,0 koncesjach" z 1999 roku. W celu realizacji ustawy opracowano 
aloksztalt dokument6w prawnych i norm niezbednych do sprawnego funkcjono- 
·ania mcchanizmu koncesji. 

Przy inwcstycjach dokonywanych na podstawie urnow koncesyjnych, inwesto- 
om zagranicznym wydawane sq zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci gospo- 

rczcj zwiazanej z uzytkowaniern obiektow, ktore stanowia wlasnosc panstwowa 
b kornunalna i sq oddawane do uzytkowania na warunkach koncesyjnych. Obiekt 

ronccsji przckazywany jest zwyciezcorn przetargu koncesyjnego do czasowego 
orzystania na okres od IO do 50 lat, na warunkach odplatnosci. Ustawa precyzyj- 
i okrcsla dziedziny dzialalnosci gospodarczej, w ramach ktorych obiekty komu- 
alnc lub panstwowe moga bye przekazywane zainteresowanym podmiotom na 
arunkach konccsji. Dotyczy to miedzy innymi budowy i uzytkowania hoteli, 

cornplcksow turystycznych i kemping6w. Przedmiotem koncesji mega bye: maja- 
przcdsiebiorstwa; obiekty, ktorych budowa nie zostala ukoriczona lub jest za- 

rozona; obiekty spccjalnie zbudowane do cel6w uslugowych. Obiekty takie mega 
ye przckazanc na warunkach koncesyjnych, jesli Sq wpisane: w wypadku wlasno- 
i panstwowcj - do ,,Wykazu obiekt6w bedacych we wladaniu panstwa, kt6re 
ozna przekazac do uzytkowania na warunkach koncesyjnych", aw wypadku wla- 
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snosci komunalnej - do wykaz6w zatwierdzanych na posiedzeniach wladz lokal- 
nych. 

Ustawa ,,0 koncesjach" przewiduje rejestracje um6w koncesyjnych w Fundu- 
szu Panstwowego Mienia Ukrainy. Przekazane na warunkach koncesyjnych mienie 
pozostaje wlasnoscia panstwowa lub kornunalna, Koncesjoner ma jednak prawo do 
rekompensaty za wydatki poniesione z tytulu ulepszenia mienia kosztem uzys- 
kanego dochodu, jesli umowa koncesyjna nie przewiduje innych warunk6w. Clo, 
podatek VAT i podatek akcyzowy przy wwozeniu wartosci materialnych niezbed- 
nych do realizacji umowy koncesyjnej Sq odprowadzane na og6lnie obowiazuja- 
cych warunkach. 

Pierwszym projektem inwestycyjnym na Ukrainie realizowanym na warunkach 
koncesji jest budowa nowej platnej magistrali samochodowej Lw6w-Krakowiec, 
dlugosci 83 km, w granicach europejskiego korytarza transportowego (autostrada 
A-4). 

Prawo ukrainskie pozwala prowadzic w kraju inwestycje zagraniczne na pod- 
stawie um6w i kontrakt6w na prowadzenie wsp61nej dzialalnosci inwestycyjnej, 
bez koniecznosci tworzenia osoby prawnej. Inwestycja w takim trybie jest uzasad- 
niona wtedy, gdy zagraniczny inwestor chce podjac wspolprace, by rozwinac ist- 
niejaca dzialalnosc, Takie umowy rowniez podlegaja rejestracji panstwowej. Kazda 
ze stron umowy ma obowiazek prowadzic odrebna ksiegowosc finansowa i skladac 
sprawozdania z przeprowadzanych operacji dotyczacych realizacji umowy. Partne- 
rzy sq zobowiazani do otwarcia odrebnych rachunk6w bankowych. Majatek wwo- 
zony na Ukraine na okres nie kr6tszy niz trzy lata, w celu inwestowania na pod- 
stawie umowy o wspolpracy, jest zwolniony z cla. 

Specyfika wsp6lnej dzialalnosci jest jej dobrowolnosc. Czas trwania umowy 
wyznaczaja strony; warunkiem koniecznym jest solidama odpowiedzialnosc za 
wyniki dzialalnosci oraz zwrot uczestnikom wsp6lnej dzialalnosci wniesionych 
srodkow po jej zaprzestaniu. Mienie wypracowane lub nabyte przez uczestnik6w 
umowy w czasie ich wsp6lnej dzialalnosci jest wspolnota majatkowa, ktora po 
ustaniu obowiazywania umowy jest rozdzielana miedzy uczestnikow proporcjonal- 
nie do ich udzialow. Wazna zaleta wsp61nej dzialalnosci jest to, ze pozwala uczest- 
nikom na formy dzialania nie przewidziane w statucie. Dzialalnosc w formie umo- 
wy o wspolpracy z udzialern zagranicznych inwestor6w ma szereg zalet podatko- 
wych: pozwala na unikniecie podatku VAT, podatku dochodowego itp. w zwiazku 
z korzystna dla inwestor6w mozliwoscia interpretacji przepis6w. 

Na Ukrainie istnieja ustawowe przepisy zezwalajace na tworzenie specjalnych 
stref ekonomicznych (SSE), w kt6rych obowiazuje szczegolny klimat inwes- 
tycyjny. W obrebie tych stref podmioty gospodarcze przez okreslony czas korzys- 
taja z szeregu ulg, w tym podatkowych, w zamian za dokonanie inwestycji w roz- 
woj okreslonych dziedzin dzialalnosci gospodarczej, zagospodarowanie majatku 
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poprzernyslowego i infrastruktury gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwijanie nowoczesnych technologii, itp. Celem ustanowienia ukrainskich stref 
inwestycyjnych bylo przyciagniecie zagranicznych inwestycji i ozywienie zacofa- 
nych gospodarczo terenow przez rozwoj priorytetowych branz. 

Glownyrn dokumentem prawnym okreslajacym zasady tworzenia, funkcjono- 
ania i likwidacji specjalnych stref ekonomicznych na terenie Ukrainy jest ustawa 

O specjalnych strefach ekonomicznych" z 1997 roku. Ustawa okresla prawne 
i ekonomiczne zasady funkcjonowania stref oraz ich status. Kazda strefa jest two- 
rzona na podstawie odrebnej ustawy. Przedsiebiorstwa zakladane w specjalnych 
trefach ekonomicznych sa scisle nadzorowane zarowno przez wladze lokalne, jak 

przez specjalnie do tego celu powolana Agencje ds. Specjalnych Stref Ekonomicz- 
nych, ktora dziala w ramach Ministerstwa Gospodarki i Integracji Europejskiej. 
Kazda strefa ma wlasny zarzad, ktory zatwierdza i rejestruje wszystkie realizowane 
ram projekty. Ministerstwo Gospodarki ma obowiazek (we wspolpracy z Minister- 
twem Finans6w, Ministerstwem Polityki Przemyslowej i Panstwowa Administra- 
jq Podatkowa) dokonywania ocen projekt6w inwestycyjnych w specjalnych stre- 
ach ekonomicznych przed ich zatwierdzeniem przez administracje stref. 

Warunki prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w specjalnych strefach ekono- 
micznych i na obszarach o specjalnym trybie inwestowania12 sq zroznicowane pod 
vzgledern okresu, na kt6ry utworzono te strefy, preferowanych (objetych ulgami) 
odzaj6w dzialalnosci gospodarczej oraz zakresu i czasu obowiazywania przyzna- 

ch ulg. Stosuje sie odpowiednie procedury zatwierdzania projekt6w inwestycyj- 
ch, ktore korzystaja na terenie strefy z ulg finansowych. Ulgi te maja przyciag- 

ac kapital zagraniczny oraz ulatwiac podejmowanie i rozwijanie dzialalnosci gos- 
darczej, gl6wnie produkcyjnej i eksportowej, nastawionej na okreslone cele, 

· ryrn rcalizacje rodzaj6w inwestycji i produkcji uznanych za pozadane. Maja tez 
rzyjac przyplywowi kapitalu obcego w znaczniejszej skali (w zaleznosci od stre- 

:, tosowane sa dla ulg rozne progi, np. od 200 tys. do 3 min USD), oraz tworzeniu 
i jsc pracy. 

Przyznawane ulgi dotycza miedzy innymi: zwolnieri (na rozne okresy) od po- 
ku dochodowego i obnizenia jego stawek, nizszych oplat gruntowych na czas 

gospodarowania dzialek, nizszych obowiazkowych wplat na rozne fundusze 
Panstwowy Fundusz Innowacyjny, Fundusz Ochrony Socjalnej Ludnosci itp.), 
volnicri z cla i VAT niekt6rych towar6w importowanych, zwolnieri z obowiazko- 

. j odsprzedazy walut zagranicznych. Ulgi te odnosza sie do pierwszych lat dzia- 
alnosci podmiot6w na tcrenie stref. 

=u tawa wyroznia trzy rodzaje specjalnych stref: specjalna strefe ekonorniczna, obszar 
- ecjalnym trybie inwestowania i obszar priorytetowego rozwoju. Obszarami o specjal- 

trybie inwestowania sa rniedzy innymi obw6d zakarpacki i Republika Krym. 
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Warto podkreslic, ze turystyka zajmuje jedno z kluczowych miejsc wsrod pre- 
ferowanych rodzaj6w dzialalnosci gospodarczej, dla ktorych w strefach stosowane 
sq ulgi. W dalszej czesci przedstawiono atrakcyjnosc inwestycyjna poszczeg6lnych 
obwod6w Ukrainy Zachodniej oraz istniejace na ich terenie specjalne strefy eko- 
nomiczne o profilu turystycznym. 

Obwod iwano-frankowski w krajowym rankingu atrakcyjnosci inwestycyjnej 
region6w Ukrainy dla inwestor6w zagranicznych w 2001 roku znajdowal sie na 
siedemnastym miejscu. 

Potencjal inwestycyjny obwodu obejmuje bogactwa naturalne: turystyczne 
i wypoczynkowe, zasoby kopalniane. W roku 2000 najwiecej inwestycji dokonano 
w przedsiebiorstwach Iwano-Frankowska: 13,1 mln USD (34,7% wszystkich in- 
westycji w obwodzie), oraz rejon6w kolomyjskiego (27,9%), tysmienickiego 
(13,1%) i kaluskiego (7,6%). Na rejony te przypada 83,3% wszystkich inwestycji 
w obwodzie. Suma inwestycji zagranicznych wzrosla z 6,8 mln USO w 1994 roku 
do 37,7 mln w roku 2000. Inwestorzy pochodza z 31 kraj6w swiata, a skorzystalo 
na tym 156 przedsiebiorstw w obwodzie. Glownyrni inwestorami sq: Kanada, 
Niemcy, Wegry, Slowacja i Stany Zjednoczone. 

Na lata 2000-2005 opracowano lokalne programy trwalego rozwoju i wsparcia 
inwestycji zagranicznych. Programy te okreslaja stan dzialalnosci inwestycyjnej 
w obwodzie, priorytety inwestycyjne, inwestycyjna aktywnosc w poszczeg6lnych 
sektorach gospodarki oraz glowne kierunki dzialalnosci instytucji panstwowych 
wspierajacych procesy inwestycyjne. 

Obwodowa administracja paristwowa stwarza dogodny klimat do przyciagnie- 
c ia kapitalu zagranicznego, miedzy innymi w branzy turystycznej. Podpisane Sq 
i realizowane umowy o wspolpracy z regionami: Kanady (prowincja Saskaczewan 
1996), Austrii (Tyrol 1997), Rosji (obw6d nowgorodzki 1997), Chin (prowincja 
Szansi 1998), Slowacji (kraje koszycki 1997 i praszewski 2001 ), Polski (woj. lu- 
be lskie 2001 ), Gruzj i (Kachetia 2001 ). 

Strefa priorytetowego rozwoju ,,Jaremcze" lezy w obrebie teren6w podporzad- 
kowanych Jarernczanskiej Radzie Miejskiej, obejmujacych miasta Jaremcze i Wo- 
rochte oraz wsie Tatar6w, Mikuliczyn i Jablonice. W obrebie strefy znajduja sie 
tereny Karpackiego Parku Narodowego. Strefa zarzadza konsorcjum, bedace do- 
browolnym stowarzyszeniem os6b prawnych i fizycznych powstalyrn w celu 
wsp6lncgo rozwiazywania zadan spoleczno-gospodarczych na jej obszarze. Jed- 
nym z gl6wnych cel6w jest rozw6j turystyki oraz inwestowanie w infrastrukture 
rccepcyjna i uslugowa. 

Obwod lwowski w rankingu atrakcyjnosci region6w Ukrainy dla inwestor6w 
zagranicznych uplasowal sie w roku 2001 na 6smym miejscu w kraju, a wiec jest 
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dla nich najbardziej atrakcyjny sposrod trzech obwod6w Ukrainy Zachodniej. 
W obwodzie powolano dwie specjalne strefy ekonomiczne: ,,Jawor6w" i "Truska- 
wiec". Realizowane sa tez inne liczne projekty inwestycyjne z udzialem kapitalu 
zagranicznego. Atrakcyjna dla inwestorow zagranicznych jest branza turystyczna 
oraz branze wspomagajace, jak przernysl spozywczy, sfera finansowo-bankowa, 
handel, transport. . 

Szczegolnie interesujaca jest strefa o profilu turystyczno-rekreacyjnym ,,Kurortpo- 
lis Truskawiec", utworzona na mocy odrebnej ustawy. Stwarza ona warunki do stymu- 
lowania dzialalnosci inwestycyjnej oraz innowacyjnej nastawionej na zachowanie 
i efektywne wykorzystanie naturalnych zasobow leczniczych uzdrowiska Truskawiec, 
przyspieszenie reform ekonomicznych w branzy uzdrowiskowo-wypoczynkowej 
i rozwijanie turystyki. Strefa zostala powolana na 20 lat ( od 2000 r.) . 

Priorytetowe rodzaje dzialalnosci w obrebie strefy to: lecznictwo uzdrowis- 
kowe, produkcja w6d mineralnych, rekreacja, turystyka, naukowe badania w dzie- 
dzinie ochrony zdrowia. Podmioty SSE ,,Kurortpolis Truskawiec" maja zapewnio- 
ne ulgi w zakresie podatk6w od dochod6w przedsiebiorstw, podatku VAT, cla 
przywozowego i oplat gruntowych. Zwolnione sa zwlaszcza z celnych oplat wwo- 
zowych te podmioty, kt6re przywoza do strefy zarejestrowane na Ukrainie srodki 
lecznicze, sprzet i urzadzenia techniczne oraz elementy do ich montazu (z wyjat- 
kiem towar6w akcyzowych) na potrzeby wlasne zwiazane z realizacja projekt6w 
inwestycyjnych. Podmioty strefy sa zwolnione na trzy lata z podatku od dochod6w 
uzyskanych z dzialalnosci inwestycyjnej. Dochody uzyskane od czwartego do szo- 
stego roku realizacji projekt6w inwestycyjnych podlegaja opodatkowaniu 
w wysokosci 50% zwyklej stawki. Przewidziane sa rowniez inne ulgi oraz specjal- 
ny tryb prawny prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i inwestycyjnej w strefie. 

Aby otrzymac ulgi przewidziane dla podmiot6w omawianej strefy, firmy ubie- 
gajace sie o status takiego podmiotu powinny przedstawic jej zarzadowi do za- 
twierdzenia projekt inwestycyjny. Projekt musi dotyczyc jednego z rodzaj6w dzia- 
lalnosci uznanych za priorytetowe oraz opiewac na kwote nie mniejsza niz 
500 tys. USD. Inwestycji nie trzeba dokonywac od razu: wystarczy zadeklarowac 
zamiar ich realizacji i uzasadnic to projektem. Oczekuje sie przyciagniecia do tej 
strefy inwestycji na laczna kwote 100 min USD i uzyskania 14,5 tys. nowych 
miejsc pracy. 

Pod koniec 2002 roku w obrebie strefy realizowano dwanascie projekt6w in- 
westycyjnych o lacznej wartosci 26,8 min USD; przyciagnieto nowe inwestycje na 
kwote 5 min USO. Glowna branza, w kt6rej dokonywane sa inwestycje, to turysty- 
ka. Obecnie w strefie zrealizowano produkcje i sprzedano uslugi na ogolna kwote 
1,7 min hrywni, zachowano 3,5 tys. miejsc pracy oraz stworzono okolo JOO no- 
wych. 
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Obwod zakarpacki w rankingu atrakcyjnosci region6w Ukrainy dla inwestor6w 
zagranicznych w roku 2001 zajal dziewiate miejsce. Mimo bardzo niskich wskaz- 
nik6w produktu brutto (24. miejsce w kraju), zyskuje coraz wieksza popularnosc 
wsrod inwestor6w zagranicznych. Tlumaczy sie to bogatym potencjalern tury 
styczno-rekreacyjnym, obowiazywaniem ustawy ,,0 specjalnym trybie dzialalnosci 
inwestycyjnej w obwodzie zakarpackim" (1998) oraz utworzeniem specjalnej stre- 
fy ekonomicznej ,,Zakarpacie" - jednej z pieciu najprezniej rozwijajacych sie na 
Ukrainie. 

Strefa ,,Zakarpacie", obejmujaca caly obw6d, zostala utworzona w 2001 roku 
na mocy odrebnej ustawy. Celem stworzenia strefy specjalnej bylo przyciagniecie 
inwestycji, pomoc w rozwijaniu miedzynarodowych powiazan gospodarczych, 
zwiekszenie dostaw wysokiej jakosci towar6w i uslug, stworzenie nowoczesnej 
infrastruktury produkcyjnej, transportowej i rynkowej. Strefe utworzono na okres 
30 lat. Z przyslugujacych tam ulg moze korzystac dowolny podmiot prowadzacy 
dzialalnosc gospodarcza, kt6ry opracowal projekt inwestycyjny ukierunkowany na 
wdrazanie nowych technologii, tworzenie nowych miejsc pracy, zwiekszanie do- 
staw wysokiej jakosci towar6w i uslug. Szczeg6lnie atrakcyjne dla inwestor6w za- 
granicznych Sq ulgi w oplatach celnych, podatku VAT i dochodowym oraz opla- 
tach akcyzowych. 

Swiadectwem pornyslnego funkcjonowania SSE ,,Zakarpacie" jest to, ze 
w 2000 roku bylo podpisane 47 um6w na realizacje projekt6w inwestycyjnych 
o lacznej kwocie 187 ,8 mln USD, pozwalajacych na utworzenie 8,6 tys. miejsc 
pracy. Wsrod najaktywniejszych inwestor6w jest 15 kraj6w, w tym Wegry 
(128 min USD), Austria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Slowacja i Czechy (wszyst- 
kie powyzej I min USO). Ponadto w priorytetowe rodzaje dzialalnosci na terenie 
obwodu inwestuja: Szwecja, Wielka Brytania, Dania, Polska, Chiny, Bulgaria 
i Lotwa. Wptywy do budzetu z tytulu realizacji projekt6w inwestycyjnych wynio- 
sly juz 10,9 min hrywni. 

Na Zakarpaciu obowiazuje wspomniana wczesniej ustawa ,,0 specjalnym try- 
bie dzialalnosci inwestycyjnej". Wprowadza ona w obwodzie na 15 lat (do 2015 r.) 
spccjalny tryb realizacji projekt6w inwestycyjnych w priorytetowych rodzajach 
dzialalnosci gospodarczej. Dia branzy turystycznej za takie uznano: budowe obiek- 
t6w hotelarskich krotkotrwalego pobytu, dzialalnosc sanatoryjno-uzdrowiskowa, 
uslugi stacji narciarskich i rozbudowe infrastruktury transportowej. 

W celu przyciagniecia turyst6w na Zakarpacie stworzono inwestycyjny pro- 
gram rozwoju branzy turystyczno-rekreacyjnej na lata 2002-2005. Program zawie- 
ra szczegolowe informacje w zakresie atrakcyjnosci inwestycyjnej obwodu, poza- 
danych rodzaj6w inwestycji oraz rozwoju zasob6w turystyczno-rekreacyjnych. 
Dzieki niemu inwestorzy moga uzyskac niezbedne informacje o mozliwosciach 
i potrzebach inwestycyjnych obwodu, rejon6w i miast. 
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• nadmiar oraz ciagle zmiany aktow i norm prawnych regulujacych procesy 
inwestycyjne, 

• brak czytelnych mechanizm6w w polityce prywatyzacyjnej, 
• uciazliwy i nieprzyjrzysty system podatkowy, 
• niedoinformowanie inwestor6w w zakresie mozliwosci i warunkow inwes- 

towania. 
I tnieja tez mankamenty w tworzeniu odpowiedniego klimatu inwestycyjnego 

szczeblu regionalnym i lokalnym, na przyklad niedostateczna wspolpraca przed- 
icieli administracji poszczeg6lnych obwod6w i miast z inwestorami. W celu 

viazania kontakt6w inwestorskich nalezy stale organizowac fora biznesowe, 
orzyc rcgionalnc rady konsultacyjne, komisje arbitrazowe ds. inwestycji itp. Na- 

� tcz bardzicj efektywnie wykorzystywac mozliwosci specjalnych stref ekono- 
znych i obszarow priorytetowego rozwoju. Na szczeblu rzadowyrn konieczne 

- wprowadzcnie zmian w ustawach dotyczacych podatku VAT, panstwowego 
gramu prywatyzacji, spolek akcyjnych, rejestracji praw wlasnosci, kredytow 

ch. 

Re��umujclc calosc wywod6w dotyczacych uregulowari prawnych w sferze in- 
westycji -�rystycznych trzeba podkreslic, ze w poszczeg6lnych obwodach Ukrainy 
Zachodniej stworzono odpowiednie warunki do inwestowania. Gwarantem ksztal- 
towania sprzyjajacego klimatu inwestycyjnego jest stabilnosc gospodarcza oraz 
zrownowazony rozw6j ekonomiczny kraju i jego poszczeg6lnych region6w. Od 
czterech lat gospodarka ukrainska wykazuje stabilna dynamike wzrostu. 
W 2002 roku Ukraina rniala najwyzszy wskaznik zwrotu zadluzenia inwestorom: 
57%, gdy w Rosji wskaznik ten ksztaltowal sie na poziomie 56% w Egipcie zas - 
3%. ' 

Glowna przeszkoda w rozwoju inwestycji na Ukrainie jest niedostatek kapitalu. 
\ ewnetrzne mozliwosci i zasoby inwestycyjne kraju sa ograniczone. Udzial in- 

estycji �udzetowych nie przekracza 5%, a dochody przedsiebiorstw - 7% pro- 
uktu krajowego brutto. Rynkowe zrodla inwestycji rozwijaja sie dose wolno. Tak- 

ze �ozl�wosci0 inwestycyjne u_krainskich bank6w s� bardzo ogra?iczone. Ich kapi- 
_l me st.�ga 5 Vo _produktu krajowego brutto. W krajach Europy Srodkowej wskaz- 
1k ten Jest o wiele wyzszy. Odsetek pozyskanych kapitalow zagranicznych dla 

gospodarki w tzw. portfelu narodowym Ukrainy oscyluje wokol 4%, gdy w Ka- 
zachstanie wynosi on ponad jedna trzecia, w Estonii zas - ponad 90%. 

�imo dose optymistycznych wskaznikow rozwoju ekonomicznego Ukrainy, 
stmeja powazne bariery dla inwestor6w. Na szczeblu panstwowym sa to zwlasz- 
za: 
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W ksztaltowaniu polityki inwestycyjnej paristwa za niezbedne nalezy uznac: 
• poglebienie proeuropejskiego i integracyjnego kierunku w polityce ukrain- 

skiej, 
• zmniejszenie ingerencji panstwa w prywatna przedsiebiorczosc i mecha- 

nizmy rynkowe, 
• zwiekszenie spojnosci, stabilnosci i egzekucji przepis6w prawnych, 
• wdrozenie reformy podatkowej, 
• utworzenie inwestycyjnych funduszy emerytalnych, 
• rozszerzenie dzialalnosci informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie inwes- 

tycji, 
• wprowadzenie rnechanizmow zapewniajacych ochrone inwestycji zgodnie 

z gwarancjami ustawowymi. 
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Rozdzial IV 

Zasoby turystyczne Ukrainy Zachodniej 

1. Charakterystyka turystyczna obwod6w 
zachod n ioukrai risklch 

Obwod iwano-frankowski zajmuje 2,3% (13,9 tys. km") terytorium Ukrainy 
i skupia 3% (1,45 mln) jej Iudnosci, Jest podzielony na czternascie rejon6w admi- 
nistracyjnych i ma piec miast wydzielonych podleglych wladzom obwodu: Bole- 

h6w, Jaremcze, Kalusz i Kolornyje oraz liczaca 240 tys. mieszkancow stolice - 
wano-Frankowsk 13• 

Obwod iwano-frankowski rozciaga sie z polnocnego zachodu na poludniowy 
-schod wzdluz Karpat Ukrainskich. Po Zakarpaciu jest to najbardziej wysoko- 

_ orski obszar Ukrainy. Gory stanowia prawie 43% jego terytorium, a najpiekniej- 
sze sposrod nich to: Czarnohora, Gorgany, Hryniawy i Czywczyny. Obw6d jest 
zroznicowany pod wzgledem etnograficznym i historycznym. Sklada sie z takich 

ebnych krain, jak: Bojkowszczyzna, Huculszczyzna oraz Pokucie. Mieszkancy 
_ ch ziem najpelniej zachowali dawny ukrainski koloryt lokalny, bogata kulture 

terialno-duchowa, specyficzne obrzedy, architekture, stroje ludowe, rzemioslo 
styczne i sztuke. 
Dzieki malowniczej rozmaitosci krajobrazowej i etnograficznej, obwod iwano- 

owski jest jednym z najpopularniejszych region6w turystycznych Ukrainy. 
styke cechuje masowosc, aktywnosc, duzy udzial mlodziezy, dostepne ceny 

lug. Te cechy korzystnie wyrozniaja obw6d na rynku turystycznym Ukrainy Za- 
niej. Udzial turyst6w zagranicznych jest niewielki: okolo 8-9%, gl6wnie 

\ odu niedostatecznej reklamy na rynku miedzynarodowyrn. 

ykazy rejon6w administracyjnych i miast wydzielonych (podporzadkowanych wladzorn 
odowym) w poszczeg6lnych obwodach zawiera indeks nazw polskich i ukrainskich, 
· zczony na koncu ksiazki, 



Obw6d iwano-frankowski ma bezposrednie polaczenia kolejowe z centralnymi 
i wschodnimi regionami Ukrainy. Glownyrni osiami tranzytowo-turystycznymi set 
dwie trasy drogowe o znaczeniu regionalnym: P 03 i P 0414• Trasa P 04 biegnie 
Podkarpaciem i laczy Iwano-Frankowsk oraz inne osrodki przemyslowo-adminis- 
tracyjne obwodu z Lwowem i Czemiowcami. P 03 - to glowna trasa transkarpac- 
ka poludniowo-wschodniej czesci Ukrainy. Laczy Iwano-Frankowsk z Rumunia, 
W egrarni i Slowacja, a takze, miedzy so bet, najpopulamiejsze uzdrowiska gorskie 
obu makrozboczy karpackich: Jaremcze, Tatar6w i Jablonice (obwod iwano-fran- 
kowski) oraz Jasinie, Kwasy i Rach6w (Zakarpacie). Od konca lat dziewiecdziesia- 
tych XX wieku obie trasy przeksztalcaja sie w korytarze tranzytowo-turystyczne 
z baza prywatnych moteli, restauracji i punkt6w serwisowych. 

Infrastruktura drogowo-transportowa o znaczeniu lokalnym jest rowniez dose 
rozbudowana. Gestosc dr6g samochodowych wynosi srednio 5,3 km/10 km", przy 
czym w czesci podg6rskiej jest 2,2 razy wieksza niz w rejonach g6rskich. Siec 
dr6g pozwala dotrzec do ponad dwoch trzecich atrakcji przyrodniczych i kultu- 
rowo-historycznych obwodu. 

Obw6d iwano-frankowski, w odroznieniu od Zakarpacia, mozna okreslic jako 
najbardziej jednorodny pod wzgledern etnicznym na Ukrainie. Rdzenni Ukraincy 
stanowia tu 94,7% mieszkancow, Wskutek tego oraz dzieki peryferyjnemu poloze- 
niu w stosunku do centr6w geopolitycznych Europy Srodkowo-Wschodniej, 
w ciagu stuleci zachowaly sie swoiste tradycje ukrainskiej kultury narodowej, mie- 
dzy innymi tradycje powszechnie znanej goscinnosci Ukraincow. 

Ziemia Iwano-Frankowska jest obok Zakarpacia najbardziej zalesiona czescia 
Ukrainy. Tereny lesne zajmuja 41 % terytorium obwodu. Wiecej niz trzecia czesc 
arealu lesnego to unikatowe systemy ekologiczne podg6rskich i g6rskich debowo- 
bukowych, jodlowych i swierkowych pralas6w karpackich, znajdujacych sie pod 
ochrona i wykorzystywanych do turystyki wypoczynkowej, kwalifikowanej 
i ekologicznej. W obwodzie iwano-frankowskim jest wiele obiekt6w rezerwatowej 
ochrony przyrody. Wsrod nich rozlegle rezerwaty gorsko-lesne w Gorganach, naj- 
wiekszy w calyrn regionie Karpacki Park Narodowy, nowo utworzony park naro- 
dowy ,,Huculszczyzna". Kompleksowe turystyczno-rekreacyjne przystosowanie 
teren6w otaczajacych obiekty chronionej przyrody w poludniowej czesci obwodu 
jest dopiero w poczatkowyrn stadium, z powodu niedostatecznych inwestycji oraz 
slabej wiedzy inwestor6w europejskich o potencjale turystycznym tego unikalnego, 
prawie nie zmienionego przez czlowieka zakatka Europy. 

14Na Ukrainie drogi regionalne maja symbol P. W obwodach poludniowo-zachodnich jest 
siedem takich tras: P 03 Lw6w - (lwano-Frankowsk) - Mukaczewo, P 04 Stryj - Czer- 
niowce, P 05 Stryj - Tarnopol, P 38 Dolina - Chust, P 24 Worochta - Horodenka, P 37 
Tysmienica - Sniatyri, P 39 Lw6w - Uzhorod. 
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Obw6d jest bogaty w obiekty dziedzictwa historyczno-kulturowego, ktorych 
liczba wynosi ponad 3,5 tys. Co roku przyciagaja turyst6w z calej Ukrainy i z za- 
granicy. W 2002 roku z uslug wycieczkowych skorzystalo ponad 80 tys. gosci, 
a od roku 1998 w ruchu wycieczkowym wystepuje tendencja wzrostowa. Dziala tu 
96 turystycznych obiektow recepcyjnych, w tym pensjonaty i hotele. Moga one 
jednoczesnie obsluzyc do 14 tys. turystow; 73 obiekty (76%) polozone sa w go- 
rach. 

Wewnetrzny ruch turystyczny jest uwarunkowany przede wszystkim oddzia- 
lywaniern czynnik6w przyrodniczych i etniczno-kulturowych. Na terytorium ob- 
wodu ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz walory krajobrazowe i etnogra- 
ficzne mozna wyodrebnic dwie strefy turystyczne. Pierwsza, gorska, wzdluz osi 

arpat, graniczy z Zakarpaciem i Bukowina; w jej sklad wchodza poludniowe re- 
jony administracyjne, jak dolinianski, rozniatowski, bohorodczanski, nadwornian- 

ki, werchowynski i kosowski. Strefa podg6rsko-dolinna, graniczaca z obwodem 
lwowskim, Podolem i Bukowina, obejmuje bardziej rozwiniete gospodarczo rejony 
administracyjne: rohatynski, kaluski, halicki, tysrnienicki, tlumacki, horodenkow- 
ki, kolornyjski oraz sniatynski. W ramach obu stref mozna jeszcze wyodrebnic 
zereg podstref lub obszarow turystycznych. Turystyka w kazdej z nich ma swoje 

chy regionalne, co pozwala na urozmaicenie produkt6w turystycznych. Czolowe 
miejsce w turystycznej ofercie obwodu iwano-frankowskiego zajmuje wypoczynek 
oparty na klimatoterapii og6lnozdrowotnej w ekologicznie czystym srodowisku 

odgorskim oraz aktywna turystyka g6rska. 
W granicach g6rskiej strefy rekreacyjno-turystycznej obwodu iwano-frankow- 

- · ego rozrozniamy trzy odrebne obszary, ktore roznia sie poziomem zagospodaro- 
vania oraz atrakcyjnoscia i specyfika produktu turystycznego: beskidzki, gorgan- 

o-czarnohorski i pokucko-wierchowinski, 
Beskidzki obszar turystyczny to najlepiej rokujaca czesc Karpat Ukrairiskich. 

Graniczy z najwiekszyrni uzdrowiskami balneologicznymi na zachodzie Ukrainy 
Truskawiec, Morszyn) oraz z najpopularniejszymi osrodkarni turystyki gorskiej 

wodu lwowskiego (Slawsko, Skole) i Zakarpacia (Wolowiec, Mizhiria); sasiadu- 
,. tez z parkami narodowymi ,,Beskidy Skolskie" i "Synewirskim". 

Na omawianym obszarze wyodrebniaja sie trzy glowne centra turystyczne. Bo- 
h6w - ,,stolica" krainy ctnograficznej, Bojkowszczyzny, oferuje lokalny pro- 
kt turystyczny nastawiony na obsluge wycieczek, glownie z uzdrowisk sasied- 

. go obwodu lwowskiego. Uczestnicy wycieczek mega zwiedzac muzeum oraz 
· ·icltynie w Bolechowie, odbyc pielgrzymke do wsi Gosz6w ( do jednej z narodo- 

ych swiatyn: klasztoru z XVI w. na Jasnej G6rze) lub wycieczke do wsi Bubnisz- 
(do atrakcyjnego zabytku przyrodniczo-historycznego ,,Skaly Dowbusza" - 
ywu skalnego ze sztucznymi jaskiniami, gdzie odbywaly sie pogariskie obrzad 
tarozytnych kultur poczynajac od epoki neolitu). Drugi osrodek to Nowy Mizuri 
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- miejscowosc rekreacyjna bazujaca na zrodlach w6d mineralnych, obslugujaca 
ruch krajowy. Wreszcie Osmoloda - potencjalnie najbardziej atrakcyjne centrum 
turystyki g6rskiej o charakterze ,,przygodowym" w Karpatach Ukrainskich. W okol 
tej miejscowosci na obszarze dziesiatkow kilometrow nie ma innych osiedli, 
z wyjatkiem malych chutor6w. Terytorium jest zalesione w 98%. Warunki natural- 
ne wyjatkowo sprzyjaja ksztaltowaniu konkurencyjnego produktu na rynki Europy, 
jak: turystyka przygodowo-ekstremalna z elementami ,,szkoly przetrwania" - WC;?- 
dr6wki przez trudne do pokonania grzbiety karpackie (Chomiak, Arszyca, Mata- 
chow, Gorgany); robinsonada karpacka w oddaleniu od osiedli i dreg; elitama li- 
cencjonowana turystyka mysliwska; splywy przez burzliwe rzeki karpackie Lom- 
nice i Swice posrod wyjatkowych, prawie dziewiczych krajobraz6w, wzdluz wie- 
lokilometrowych tras splywu. 

Gorgarisko-czamohorski obszar turystyczny z najwiekszym i najpopulamiej- 
szym Karpackim Parkiem Narodowym to ,,stolica" turystyczna Karpat Ukrain- 
skich, ktora przyciaga srednio 14-17% ruchu turystycznego w tych gorach. Skupia 
sie tam 72% gorskiej bazy turystycznej obwodu iwano-frankowskiego, istnieje tez 
oferta konkurencyjnych produktow, obejmujaca od dwoch do pieciu rodzaj6w tu- 
rystyki g6rskiej. 

Podstawa specjalizacji turystycznej obszaru jest rekreacja w g6rskim, ekolo- 
gicznie czystym srodowisku, Ten produkt jest realizowany w licznych obiektach 
hotelarskich o srednim i wysokim standardzie, znajdujacych sie w takich miejsco- 
wosciach, jak: Jaremcze (,,U Halyny", ,,Huculszczyzna", ,,Prykarpattia"), Mikuli- 
czyn (,,Smericzka"), Tatar6w (,,Pity", .Krcminci"), Jablonica (,,Karpaty", ,,Ber- 
kut") i Worochta (,,Howerla", .Zaroslak", ,,Ukraina"). Obiekty te oferuja szeroka 
game uslug, na ktora skladaja sie: bogata kuchnia ludowa, ,,fitobary" z koktajlami 
z ziol karpackich, baseny kapielowe, Iaznie rosyjskie, solaria, sale konferencyjne, 
kafejki internetowe, telewizja satelitarna, wypozyczalnie sprzetu gorskiego. 

W okresie letnio-jesiennym oferta jest urozmaicona bogatym programem wy- 
cieczkowym. Klient ma do wyboru kilkanascie roznorodnych wypraw turystycz- 
nych i wycicczek. Najwieksza popularnoscia ciesza sie: 

• kombinowane wycieczki autobusowo-piesze do Karpackiego Parku Naro- 
dowego z wyprawa na najwyzszy szczyt Karpat Ukrairiskich: Howerle 
(2 061 m n.p.m.); do zdrojow ze zwiedzaniem drewnianych swiatyn hucul- 
skich z XVIII-XIX w. oraz na wysokogorska Przelecz Jablonicka (960 m.) 
z posilkiem w oryginalnej restauracji g6rskiej ,,Berkut"; do gorskiego sre- 
dniowiecznego klasztoru Skit Maniawski (1611 r.), ze zwiedzaniem naja- 
trakcyjniejszych w obwodzie iwano-frankowskim ruin zamku pniowskiego 
z XIV w.; 

• wycieczki trasa objazdowa ,,Po Huculszczyznie" przez Kolomyje, Kosow 
i W erchowyne; 
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• wyprawy piesze szczytami dwutysiecznikow Karpat Ukrainskich; do uni- 
katowych rezerwat6w; sciezkarni ekologicznymi na szczyty gorskie: Ma- 
gure, Chomiak, Syniak i Jawomik; wycieczki na ,,Skaly Dowbusza", do 
wodospadow g6rskich oraz wielu innych przyrodniczych i etnograficznych 
atrakcji Karpackiego Parku Narodowego; 

• splywy Prutem kajakami, canoe lub tratwami. 
Atrakcyjnym lokalnym produktem turystycznym jest narciarstwo gorskie. Ob- 

zar worochtansko-jaremczenski dzieki reklamie, infrastrukturze oraz jakosci tras 
zjazdowych zyskal renornowana pozycje na rynku narciarstwa g6rskiego w Kar- 

atach. W osrodkach turystycznych istnieje nowoczesna infrastruktura do nar- 
iarstwa rekreacyjnego i sportowego, jak: wyciagi linowe i krzeselkowe, skocznie 

o roznych wysokosciach, sprzet do ubijania sniegu, drogi dojazdowe z parkingami, 
. -ypozyczalnie sprzetu i inne. Do dyspozycji turyst6w sa trasy zjazdowe o roznej 
lugosci i stopniu trudnosci, miedzy innymi do snowboardu i slalomu narciarskie- 

.:O· Europejskie standardy obslugi zapewniaja: nowo wybudowany kompleks spor- 
:owo-turystyczny ,,Bukowel", prywatne hotele (,,Pity") oraz pensjonaty Worochty, 

atarowa i Jablonicy. 
Coraz wieksza konkurencja dla duzych osrodkow turystycznych regionu za- 
na bye ,,zielona" turystyka wiejska, ktora Iaczy komfort z rodzinna goscinno- 

� ia oraz niezapomnianym kolorytem wypoczynku we wsiach huculskich. Do za- 
dniczych zalet wypoczynku w prywatnych gospodarstwach wiejskich naleza: 
ozliwosc zbierania ziol leczniczych, jag6d i grzyb6w w pobliskich lasach, Iowie- 

. ryb, nabycie umiejetnosci przyrzadzania specjalow kuchni huculskiej, praca 
-zyczna i opanowanie rzerniosla wiejskiego (umiejetnosc koszenia siana, zaopa- 

vania sie w drewno, rozpalania watry huculskiej, ciesielki). Produktem, kt6ry 
ioze sie rozwijac we wsiach gorskich, jest turystyka konna - zar6wno o malyrn 

stopniu trudnosci: od 2 do 7 przejazd6w dziennych przez zalesione gory z noclega- 
i w komfortowo wyposazonych gospodach, jak i bardzo trudna: tropami g6rski- 
i z elementami ,,robinsonady" i ekstremalizmu. 

Pokucko-wierchowinski obszar turystyczny jest drugi pod wzgledem popular- 
, ci w obwodzie iwano-frankowskim. Obejmuje dwa osrodki turystyczne 
nograficzne: Werchowyne - ,,stolicf' Huculszczyzny oraz Kosow - ,,stolic�" 
cucia. Glowna specjalizacja jest tutaj turystyka kulturowa o charakterze etnogra- 

s: cznym. 
Miejscowy produkt turystyczny sklada sie z takich element6w, jak: zapoznanie 
z tradycyjna architektura i sposobem zycia Huculow, wycieczka do slynnego 

uzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. J. Kobrynskiego (muzeum 
30 tys. eksponat6w i jest wpisane do Krolewskiej Encyklopedii Wielkiej Bryta- 

. jako muzeum arcydziel o znaczeniu swiatowyrn), wycieczki do malowniczych 
d huculskich: Werchowyny, Kosowa, Kosmacza i Krzywor6wni, ze zwie- 
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dzaniem muzeow krajoznawczych oraz kosowskiego jarrnarku wyrobow sztuki 
uzytkowej. Innowacyjnym ,,rodzynkiem" etnograficznego produktu turystycznego 
w ciagu ostatnich lat staly sie dose tanie przeloty samolotem sportowym nad Kar- 
patami Huculskimi, organizowane przez firme prywatna w Kosowie. 

Interesujacy produkt oferuje Stowarzyszenie Agrowies z Werchowyny. Oprocz 
standardowej oferty uslug wiejskiej ,,zielonej" turystyki, proponuje ono gosciom 
,,zanurzenie sie" w swoisty swiat huculski, z czynnym udzialern w starozytnych 
obrzadkach podczas obchodow swiat ludowo-religijnych, z hojnym poczestunkiem 
i zabawami. W okresie zimowym, dzieki osrodkom turystyczno-sportowym (,,Cze- 
remosz" i in.) oraz prywatnym kwaterom, turystyke etnograficzna w Werchowynie 
uzupelnia narciarstwo gorskie. Do szczegolnie atrakcyjnych naleza tez wedrowki 
szlakiem ekoturystycznym wzdluz stromego koryta Czamego Czeremoszu, miedzy 
grzbietami Czamohory i Hryniaw. 

Podgorska strefa turystyczna obwodu iwano-frankowskiego, polozona czescio- 
wo na Podkarpaciu, cieszy sie mniejsza popularnoscia na rynku turystycznym, 
glownie przez brak reklamy i promocji. W strefie mozna wydzielic dwa obszary 
turystyczne: rohatynsko-halicki i sniatynsko-kolomyjski, ktore oferuja konkuren- 
cyjne produkty. 

Turystyka historyczno-kulturowa ma pierwszenstwo wsrod produktow obu ob- 
szarow. Populamymi jej centrami w podgorskiej czesci obwodu iwano-frankow- 
skiego sa: Halicz z okolicami (narodowe muzeum-rezerwat historyczny ,,Dawny 
Halicz" na terenie stolicy panstwa Halicko-Wolynskiego z XII-XIV w., z unikato- 
wymi zbiorami muzealnymi, sredniowieczna ruska cerkwia sw. Pantelejmona 
z XII-XVI w., ruinami zamku halickiego z 1367 r.), Rohatyn (drewniane cerkwie 
Sw. Bogurodzicy - XV w., Sw, Ducha - 1598 r. i Sw. Mikolaja - 1729 r., ko- 
sciol pod wezwaniem Sw. Mikolaja - XV w. oraz zespol architektoniczny 
w centrum historycznym miasta), Nizniow (cerkwie - XVIII-XIX w., mlyn - 
XIX w., poczatek przelornu Dniestru), Tlurnacz oraz Sniatyn (malownicze zespoly 
architektoniczne w historycznej czesci starych miasteczek podkarpackich). 

Podkarpacie iwano-frankowskie aktywnie wprowadza nowe produkty turys- 
tyczne w postaci festiwali i imprez etnograficznych, ktore w ostatnich latach 
zyskuja coraz wieksza popularnosc. Czolowe miejsce zajmuje Iwano-Frankowsk 
z licznymi budowlami historycznymi okresu renesansu oraz wieloma zabytkami 
architektonicznymi (ratusz - XIX w., swiatynie - XVIII w., kolegium jezuickie 
- 1761 r., browar - 1767 r. i in.). Miasto co roku przyjmuje turystow z kraju 
i zagranicy na folklorystyczne festyny w okresie Bozego Narodzenia oraz na mu- 
zyczny festiwal majowy ,,Podkarpacka wiosna". 
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Tabela 5 
Rodzaje turystyki i osrodki turystyczne 

w obwodzie iwano-frankowskim 

Zasoby i glowne osrodki 

Klimatyczne walory przyrodolecznicze miejscowosci 
w Gorganach i na Pokuciu (Jaremcze, Tatarow, Worochta, Ko- 
sow i Szeszo ) oraz ozolnolecznicze kuro O ola (Czercze 
Walory rekreacyjne i zdrowotne miejscowosci 
z wypoczynkowa baza recepcyjna w rejonach gorskich 
i od orskich (Jaremcze, Kosow, Wercho na i Dolina) 

racowanie wlasne. 

Piesze szlaki i trasy gorskie ( czesciowo znakowane) 
w Gorganach, Czamohorze i Karpatach Pokuckich 
Rzeki: Dniestr, Prut, Czeremosz, Lomnica i Swica, atrakcyjne 
do splywow (bajdarki, kanoe, tratwy) 
Liczne miejsca przydatne do wspinaczki: Skaly Dowbusza, ska- 
liste artie w Gor anach 
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Odpowiednie stoki i dlugotrwala pokrywa sniezna stwarzajace 
dobre warunki do uprawiania narciarstwa biegowego 
i zjazdowego o charakterze rekreacyjnym i sportowym 
w Czarnohorze i Gorganach. Glowne osrodki: Jablonica, Pola- 
nica, W orochta i Kos6w 

Liczne zabytki sakralne i sanktuaria prawoslawne bedace miej- 
scami pielgrzymowania wiernych. Glowne osrodki patnicze to 
zes ol klasztorne: Goszow i Skit Maniawski 
Liczne obiekty i obszary chronione o wyjatkowej wartosci przy- 
rodniczej: parki narodowe Karpacki i Huculszczyzna oraz przy- 
stosowane do zwiedzania rezerwaty: Gorgany i Skaly Dowbu- 
sza 

Liczne zabytki narodowego dziedzictwa kulturowego 
w miastach historycznych (Halicz, Iwano-Frankowsk, Kolorny- 
ja, Rohatyn, Tlurnacz i Sniatyri) 
Spuscizna etnograficzna i bogactwo folklorystyczne Huculsz- 
czyzny (Kos6w, Werchowyna, Kolornyja) 

ligijna 

walifikowana 
iesza, wodna, 

·spinaczkowa) 

·arciarska 



Nie rnniej popularnym centrum turystyki etnograficznej jest miasto Kolomyja, 
o kt6rym pierwsza wzmianka pochodzi z 1240 roku. Wsrod atrakcji o znaczeniu 
swiatowym sa: Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia, Muzeum Pi- 
sanki (z ekspozycja 10 tys. pisanek o roznych wzorach i roznej technice rysunku), 
ratusz miejski (1877 r.) oraz inne zabytki architektoniczne. Ko lomyja co roku orga- 
nizuje prestizowy folklorystyczny, miedzynarodowy i ogolnoslowianski festiwal 
,,Kolomyjka" z wystawa-kiermaszern mistrzowskich wyrob6w rzerniosla karpac- 
kiego. Populamoscia wsrod turyst6w ciesza sie rowniez mlodziezowe ,,Zabawy 
Kolornyjskie" z festynami o elementach teatralnych i folklorystycznych. 

Tak wiec na rynku turystycznym Ukrainy Zachodniej obw6d iwano-frankowski 
reprezentuja konkurencyjne produkty turystyczne: od letniego i zimowego wypo- 
czynku oraz aktywnej turystyki g6rskiej - do turystyki o charakterze folklorys- 
tyczno- festi walowym. 

Obwod lwowski obejmuje 3,6% terytorium Ukrainy (21,8 tys. km") i 5,4% 
(2,7 mln) jej ludnosci. Jest to najwiekszy i najbardziej rozwiniety gospodarczo ob- 
w6d Ukrainy Zachodniej. Liczy 20 rejon6w i 42 miasta, w tym 8 wydzielonych. 
W czterech sposrod nich: Lwowie, Drohobyczu, Stryju, i Czerwonogrodzie, liczba 
mieszkancow przekracza 50 tys. We Lwowie, stolicy obwodu, zamieszkuje 
730 tys. os6b. 

Region ma dobrze rozwinieta infrastrukture transportowa i jest glownym kory- 
tarzem tranzytowym miedzy krajami Unii Europejskiej a krajami Kaukazu i Azji 
Centralnej. Do glownych osi tranzytowo-turystycznych zaliczyc nalezy miedzyna- 
rodowe magistrale drogowe: E 40 (Kij6w - Lw6w - Szeginie), E 50 (Uzhorod - 
Donieck), E-372 (Lw6w - Warszawa), E 471 (Lw6w - Stryjj'". Duze znaczenie 
turystyczne ma tez trasa regionalna P 39 laczaca Lw6w z Uzhorodem przez Prze- 
lecz Uzocka. Gestosc sieci drogowej wynosi 3,7 km/10 km2 (srednia dla Ukrainy 
- 1,7 km/10 km"). Pozwala to udostepniac wycieczkowiczom wiekszosc przy- 
rodniczych i historycznych atrakcji obwodu. Lw6w ma polaczenia autobusowe ze 
wszystkimi glownyrni miastami Ukrainy oraz miedzynarodowe z Bialorusia, Mol- 
dowa, Polska, Rumunia, Slowacja, Niemcami, Wielka Brytania, Francja i innymi 
paristwarni. Obecnie wzdluz dr6g o znaczeniu miedzynarodowyrn i regionalnym sa 
rozbudowywane prywatne motele, kempingi, restauracje, punkty serwisowe i inne 
uslugi przydrozne na poziomie europejskim. 

15Na Ukrainie rniedzynarodowe i krajowe magistrale samochodowe sa oznaczone symbo- 
lem M. Ich siec nie zawsze pokrywa sie z europejskimi drogami miedzynarodowymi E. 
Przez obwody poludniowo-zachodnie biegna nastepujace magistrale: M 06 Kij6w - Lw6w 
- Czop, M 09 Lw6w - Rawa Ruska, M IO Lw6w - Krakowiec, M 11 Lw6w - Szeginie, 
M 12 Lw6w - Kirowograd. 
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Lotnisko miedzynarodowe we Lwowie obsluguje polaczenia lotnicze nie tylko 
z najwiekszymi miastami na Ukrainie, lecz takze z Warszawa, Wiedniem, Frank- 
furtem nad Menem oraz portami lotniczymi w Rosji, na Kaukazie i w srodkowej 
Azji. W 2001 roku z uslug portu lotniczego we Lwowie skorzystalo 43,7 tys. pasa- 
zerow". 

Dlugosc dr6g kolejowych w obwodzie lwowskim wynosi 1 292,2 km, w tym 
818 km zelektryfikowanych. Przez jego terytorium biegna miedzynarodowe linie 
pasazerskie laczace Ukraine z Rosja i panstwarni Europy Zachodniej. We Lwowie 
krzyzuja sie trasy kolejowe z dziewieciu roznych kierunk6w. Kolej lwowska ob- 
sluguje polaczenia z obwodami Ukrainy i z najwazniejszymi regionami panstw 
WNP oraz Czech, Polski, Slowacji, Rumunii i Wegier, a takze innymi krajami. 

Obw6d ciagnie sie z polnocy na poludnie przez 250 km. Zawdziecza temu roz- 
norodnosc stref przyrodniczych i zmiennosc krajobraz6w: poleski - to lasy iglaste 
i bagna; podolski i podg6rski - lasy lisciaste i fragmenty stepu; karpacki - lasy 
g6rskie. W obrebie obwodu lezy glowny europejski dzial wodny, rozgraniczajacy 
zlewnie m6rz Czarnego i Baltyckiego. Rozpoczynaja tam sw6j bieg wielkie rzeki 
Europy Srodkowo-Wschodniej: Dniestr i Bug (Zachodni). 

Na terenie obwodu znajduje sie ponad 3,5 tys. obiekt6w zaliczanych do dzie- 
dzictwa historycznego i kulturowego, z tego ponad 2 tys. we Lwowie. Centrum 
historyczno-architektoniczne Lwowa zostalo wpisane na liste swiatowego dzie- 
dzictwa UNESCO. Lw6w - to miasto-muzeum i miasto muze6w. Zabytki roz- 
nych styl6w i tradycji (XII-XIX w.), unikatowe kolekcje Muzeum Narodowego, 
Galerii Sztuki, Muzeum Historycznego, Muzeum Historii Religii, Muzeum Etno- 
grafii, Arsenalu itp. przyciagaja turyst6w z kraju i zagranicy. W 1966 roku powsta- 
lo tu pierwsze na Ukrainie muzeum aptekarskie. Zabytkowy Lw6w odwiedzaja 
rzesze turyst6w. W 2002 roku z uslug turystycznych skorzystalo okolo 150 tys. 
przyjezdnych; od roku 1996 notuje sie staly wzrost liczby zwiedzajacych. 

Obw6d lwowski charakteryzuje rozwiniety sektor uzdrowiskowy. Najwaz- 
niejszymi centrami balneologicznymi sq Truskawiec, Morszyn, Lubin Wielki, 

iemir6w, Szklo i Schodnica. W sferze uslug sanatoryjno-uzdrowiskowych dziala 
1 sanatori6w oraz pensjonat6w leczniczych (63,7% calej hazy sanatoryjno-uzdro- 
iskowej w obwodzie). Licza one 17,6 tys. miejsc (93,5% og6lnej liczby). 

\V 2003 roku odbylo w nich kuracje 265,6 tys. os6b. Ponadto w sektorze tym dzia- 
laly 53 pensjonaty i osrodki wypoczynkowe, a 26 zakladow bylo nieczynnych. 

6Plany modernizacji i rekonstrukcji portu lotniczego we Lwowie zakladaja zwiekszenie 
liczby przewozow pasazerskich piecio-, szesciokrotnie. Realizacja tego projektu pozwoli na 

rzyjmowanie najwiekszych samolot6w pasazerskich i transportowych, z jednoczesna ob- 
sluga do 6 rejs6w pasazerskich. 
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W 2003 roku w obwodzie dzialalo 85 obiekt6w typu hotelowego, liczacych ra- 
zem 6,7 tys. miejsc. Z uslug tych osrodkow skorzystalo 206,2 tys. os6b, w tym 
35,3 tys. cudzoziemc6w. Na poczatku 2002 roku w obwodzie lwowskim bylo ska- 
tegoryzowanych 10 hoteli, wiekszosc we Lwowie; w tym czterogwiazdkowe - 
,,Grand Hotel", ,,Dniestr" i "Genewa" (Truskawiec); trzygwiazdkowe - ,,Sput- 
nik", ,,Enej" i "Hetman"; dwugwiazdkowe - ,,George" i "NTON". Pozytywna 
tendencja w ostatnich latach jest budowa nieduzych komfortowych obiekt6w noc- 
legowych, takich jak hotele ,,NTON", ,,Enej", ,,Walentyna", ,,Olena", motele ,,Wi- 
king" i "Swiatoslaw". 

W obwodzie lwowskim dziala 269 biur podrozy i podobnych firm, kt6re maja 
licencje na organizowanie zagranicznych i krajowych imprez turystycznych oraz 
wycieczek". W 2003 roku z uslug tych firm skorzystalo 142,6 tys. turyst6w, w tym 
26,1 tys. obywateli Ukrainy wyjezdzajacych za granice (18%), 34,6 tys. obcokra- 
jowc6w (24%) i 81,9 tys. uczestnikow turystyki krajowej (57%). 

Coraz populamiejsza jest turystyka alternatywna, zwlaszcza ,,zielona" turysty- 
ka wiejska i agroturystyka, kt6re rozwijaja sie tradycyjnie w Karpatach, na Pod- 
karpaciu i Roztoczu, gdzie istnieje ponad 200 gospodarstw goscinnych. W obwo- 
dzie preznie dziala Lwowski Osrodek Rozwoju Agroturystyki. 

Wplywy z uslug sanatoryjno-uzdrowiskowych i turystycznych osiagnely 
w 200 I roku 232,3 min hrywni, co stanowilo 14,5% wplywow w calej sferze uslug 
dla ludnosci. Udzial licencjonowanych firm turystycznych w sprzedazy uslug wy 
niosl 46, 1 min hrn, w tym z turystyki zagranicznej - 14,9 min. Dochody uzyskane 
z hazy noclegowej osiagnely 26,4 min hm. Opr6cz tego 1,4 min hrn uzyskano 
z wynajmu pokoi hotelowych, a 6, 1 min z innych uslug swiadczonych w hotelach. 

Jednym z glownych warunk6w rozwoju turystyki w regionach przygranicznych 
jest rozbudowa i zagospodarowanie istniejacych przejsc granicznych oraz otwarcie 
nowych. W obwodzie lwowskim wzdluz granicy panstwowej z Polska (250 km) 
dziala 7 osobowych punkt6w przekraczania granicy: 4 samochodowe - Szeginie, 
Rawa Ruska, Krakowiec i Smolnica, oraz 3 kolejowe - Chyrow, Mosciska-Z 
i Rawa Ruska. Istnieje takze jedno piesze przejscie w punkcie granicznym Szegi- 
nie-Medyka. Dziala ono jednak tylko 12 godzin na dobe, co znacznie ogranicza 
jcgo przydatnosc dla turyst6w. Zbyt malo jest przejsc granicznych dla ludnosci 
miejscowej. Dlatego do waznych zadan nalezy utworzenie kilku takich punktow, 
z kt6rych mogliby korzystac okoliczni mieszkancy, 

Prywatyzacja poprawila sytuacje na rynku spozywczym i towarowym, co po- 
zwala na lepsza obsluge odwiedzajacych. Zwiekszyla sie zwlaszcza liczba targo- 
wisk i bazar6w (w 2001 r. bylo ich 117). Rozwinal sie tez handel prywatny 
w osrodkach turystycznych i uzdrowiskowych. Ogolern na Ziemi Lwowskiej zare- 

17lnformacje na podstawie wlasnych badari, rozniace sie od danych statystycznych. 
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j strowano 6 895 placowek handlu detalicznego. Duzyrn powodzeniem ciesza sie 
srod podroznych i turystow zaklady gastronomiczne. Ich liczba wyniosla pod 

roniec 2001 roku 2 488 plac6wek liczacych 126 tys. miejsc konsumenckich. Co 
oku wzrasta siec placowek gastronomicznych wzdluz najwazniejszych szlak6w 
rystycznych i samochodowych. 

Analiza bazy materialnej pozwala sadzic, ze w obwodzie lwowskim Sq ko- 
rzystne warunki i perspektywy rozwoju dzialalnosci gospodarczej w sektorze tury- 

cznym oraz warunki do stworzenia regionu turystyczno-uzdrowiskowowego 
o og6lnoeuropejskim znaczeniu. Ale mimo zmian na lepsze, og6lny standard bazy 

cepcyjnej pozostaje na poziomie dalekim od swiatowego. Dlatego jednym 
z najwazniejszych zadan w najblizszej przyszlosci nie bedzie zwiekszanie liczby 

biektow ani ich rozbudowa, lecz modernizacja materialno-techniczna. Tylko 
ieki tym zabiegom moga sie stac konkurencyjne na rynku turystycznym. 

Na podstawie warunk6w naturalnych oraz walor6w krajobrazowych i etnogra- 
znych w obwodzie lwowskim mozna wyroznic cztery obszary rekreacyjno- 

styczne : malopoleski (polnocne rejony administracyjne ), roztoczarisko-opolski 
ntralna czesc obwodu z rejonami najbardziej rozwinietyrni gospodarczo ), pod- 

.arpacki i beskidzko-wierchowinski (graniczacy z Zakarpaciem i obwodem iwano- 
nkowskim). 
Malopoleski obszar turystyczny (Male Polesie), najmniej rozwiniety w porow- 

niu z pozostalyrni, ma jednak dose duzy potencjal i specjalizacje turystyczna 
dobna do Roztocza i Opola. Najwiekszym zainteresowaniem wsrod turyst6w 

i za sie: piekne poleskie krajobrazy, przejawy tradycyjnej kultury wolynskiej 
licznych miejscowosciach wiejskich, staroruskie miasta z zachowanymi pozosta- 

' sciarni fortyfikacyjnymi: Belz (X w.) i Busk (1097 r.), zamki w Olesku i Brodach 
z okresu sredniowiecza i renesansu, halickie miasta Sokal i Czerwonogr6d z zabyt- 
. mi z XVI-XVII w. 

Roztoczarisko-opolski obszar" turystyczny obejmuje centralna czesc obwodu 
miasto Lw6w, glowne centrum kulturowe i recepcyjne. Turystyczna wizytowke 
ztaltuje bogate dziedzictwo roznych epok i kultur. Poza Lwowem najwieksze 
interesowanie turyst6w budza zabytki staroruskie z XI-XIV w.; piekne zarnki - 

odhorce, Zloczow, Switz, Stare Siolo, tworzace Zlota Podkowe; osrodki histo- 
- zno-kulturowe - Zolkiew z rezydencja krolewska, Grodek, Jawor6w, Sadowa 

isznia, Zloczow; religijne osrodki i zabytki architektury sakralnej - Podkamien, 
' chow, Podhorce, Stradcz i inne; wsie - osrodki rzemiosl ludowych 
.. zielonej" turystyki wiejskiej (Potylicz, Iwano-Frankowo, Mokrotyn, Glinskie 
in.). Na szczegolna uwage zasluguja obiekty ekoturystyczne: Jaworowski Park 
· arodowy i rezerwat przyrody Roztocze. Ponadto uprawiana jest turystyka ekstre- 

"Obszar obejmuje ukrainska czesc Roztocza oraz Opole, bedace zachodnia czescia Podola. 
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malna: skoki ze spadochronem w Gr6dku. Sq tez mozliwosci rozwoju turystyki 
militamej. 

Lwowskie Podkarpacie to jeden z najbardziej znanych na Ukrainie i w Karpa- 
tach obszar6w uzdrowiskowych o znaczeniu miedzynarodowym. Swoja slawe za- 
wdziecza trzem kurortom: Truskawcowi, Morszynowi i Schodnicy, w kt6rych 
znajduja sie dziesiatki sanatori6w, pensjonat6w oraz innych plac6wek leczniczych 
i wypoczynkowych. Oferowany w nich uzdrowiskowy produkt turystyczny obej- 
muje leczenie tradycyjne i nietradycyjne, klimatoterapie, wodolecznictwo, rehabili- 
tacje itp. Kuracjusze przebywaja w komfortowych obiektach noclegowych, z ca- 
lym asortymentem uslug towarzyszacych, jak narodowa kuchnia, bary ,,ziolowe", 
baseny kapielowe, sauna rosyjska, solarium, sale konferencyjne, Internet, telewizja 
satelitama, wypozyczalnie sprzetu sportowego. Urozmaicenie stanowia liczne wy- 
cieczki do zabytkowych zamk6w, miast historycznych i rezerwat6w. Duze szanse 
rozwojowe, i to juz w najblizszych latach, moze mice turystyka mysliwska. Jej 
glowny osrodek to Majdan - jedno z najwiekszych w Karpatach gospodarstw my- 
sliwskich, o powierzchni 42 tys. km". 

Beskidzko-wierchowinski obszar turystyczny to najbardziej atrakcyjna recep- 
cyjnie czesc obwodu lwowskiego. Oferuje on szereg produkt6w turystycznych, 
kt6re ciesza sie powodzeniem na krajowym i miedzynarodowym rynku turystycz- 
nym. Glowna specjalizacje obszaru stanowia rozne formy turystyki g6rskiej - 
zarowno letniej, jak i zimowej. 

Do najwiekszych osrodkow turystyki g6rskiej zaliczane sq miejscowosci Slaw- 
sko ( 10 wyciagow, w tym najdluzsza na Ukrainie krzeselkowa kolej linowa 
o dlugosci 2,7 km) i Tysowiec. Wymienione osrodki maja rozbudowana nowocze- 
sna infrastrukture do sport6w narciarskich (wyciagi, skocznie, urzadzenia do ubija- 
nia sniegu, drogi dojazdowe z parkingami, wypozyczalnie sprzetu itp.). Do dyspo- 
zycji turystow sq trasy o roznej dlugosci i zlozonosci. Dobry standard obslugi za- 
pewniaja hotele i pensjonaty, jak "Perlyna Karpat", "Dynamo", "Trostian", "Swia- 
toslaw" i "Bojkowszczyna". One takze oferuja szeroki zakres uslug. W okresie let- 
nio-jesiennym aktywnie uprawia sie tutaj turystyke piesza i ekologiczna, 
W Bieszczadach Wschodnich stworzono siec szlakow rowerowych i pieszych 
o roznyrn stopniu zlozonosci w obrebie grzbietow: Orowyj, Siariski, Zelernin, 
Dolzki oraz przeleczy: Uzocka, Ruski Szlak i innych. 

(ID Hotele 
[Ml Mote le 
A Kempingi 

-:t G6rskie osrodki n 
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Liczba miejsc noclegowych 

TRUSKAWIEC 0 ponad 5000 

LW6W 0 1000 - 5000 

MAID AN 0 300 - 1000 

Dobromil 0 100 - 300 
Stawki 0 50 - 100 

Winniki 0 ponizej 50 

Koleje 
Drogi 

(ID Hotele A Kolonie i inne obiekty 
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Zasoby i glowne osrodki 

Liczne miejscowosci wiejskie z tradycja kulturowa na Roztoczu 
Glinskie, Po licz i Podka aciu Luzok 

Parki narodowe: Jaworowski i Beskidy Skolskie oraz parki krajo- 
brazowe Siariski i "Zniesienia" (Lwow); sciezki przyrodnicze 
i obiekty dydaktyczne, oznakowane szlaki turystyczne udostepnia- 
. ce atrakc · e rod 
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Strome stoki i dlugotrwala pokrywa sniezna oraz rozwinieta infra- 
struktura umozliwiajaca uprawianie narciarstwa rekreacyjnego 
i sportowego. Glowne osrodki narciarskie: Slawsko, Tysowiec, 
Orawcz k, Rozlucz 

Glowne miasto targowe: Lw6w z targami branzowyrni i inwesty- 
cyjnymi; osrodki konferencyjne: Lwow, Truskawiec, Drohobycz 
i Slawsko 

Historyczne i architektoniczne zespoly Lwowa, Zolkwi i Drohoby- 
cza; zamki obronne: Olecko, Podhorce, Zloczow i Swirz. Staroru- 
skie grodziska i warownie: Plisnensko, Urycz i Zwenygorod. 
Liczne atrakcje etnograficzne zwiazane z kultura Bojk6w: Droho- 
bycz, Turka. Miejsca zwiazane z zyciern lwana Franko i Michala 
Gruszewskie o: Na ujewicze, Lw6w i inne 
Zabytki i pamiatki polskie we Lwowie, Zolkwi i Drohobyczu oraz 
zamki: Olecko, Podhorce i Zloczow. Historyczne osadnictwo nie- 
mieckie w rejonach: pustomyckim, zolkiewskim, stryjskim 
i skolskim . Zydowskie dziedzictwo kulturowe: Lwow, Belz, Z:61- 
kiew, Brod , Drohob cz, Sambor 

Gl6wne osrodki pielgrzymkowe: greckokatolickie klasztory 
w Krechowie i Uhniowie. Objazdowe trasy religijne: zydowskich 
synagog (Belz, Zolkiew, Brody) i rzymskokatolickich kosciolow 
Lw6w, Zolkiew, Gr6dek 

Rodzaje 
tu s ki 

ologiczna 

ligijna 

onferencyjna 

ulturowa 

tniczna 

Rodzaje turystyki i osrodki turystyczne w obwodzie lwowskim 

Lecznicze wody mineralne i torfy w uzdrowiskach: Truskawcu, 
Uzdrowiskowa Morszynie, Schodnicy oraz Lubiniu Wielkim, Niemirowie i Szkle, 

specjalizujacych sie w leczeniu ukladu trawienia, sercowo- 
nae niowe o i ruchowe o 

Tabela 6 

Klimatyczne kurorty w Bieszczadach W schodnich oraz miejsco- 
W nk wosci wypoczynkowe Roztocza, Pobuza, Opola i Podkarpacia. 

ypoczy owa Glowne centra wypoczynkowe: Slawsko, Rozlucz, Brzuchowicze, 
Ma· dan, Korost6w 

Kwalifikowana Szlaki turystyki pieszej i rowerowej w Beskidach Skolskich, na 
iesza, rowe- Roztoczu i Podkarpaciu. Atrakcyjne splywy na Dniestrze i Stryju. 

rowa, wodna, Wspinaczki skalne w okolicy Urycza (Skaly Uryckie) 
vs inaczkowa 

. arciarska 
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Populamym obszarem turystyki ekologicznej jest Park Narodowy ,,Beskidy Skol- 
skie", ze sciezkami przyrodnicznymi prowadzacymi na piekne karpackie szczyty: 
Paraszke, Wielki Wierch, Kreminne - do wodospadu Kamionka. R6wnie popu- 
lama jest siec szlak6w ekoturystycznych w okolicach Slawska: na szczyty Magure, 
Troscian i Tatarowke. Duzy potencjal rozwojowy, zwlaszcza dla ruchu transgra- 
nicznego konnego, rowerowego i pieszego, ma Sianski Park Krajobrazowy, kt6ry 
stanowi lwowska czesc rniedzynarodowego, polsko-slowacko-ukrainskiego rezer- 
watu biosfery ,,Karpaty Wschodnie". 

Wypoczynek pobytowy wystepuje zwlaszcza w g6rskim kurorcie balneologicz- 
nym Rozluczu (,,Dzerela Karpat" i inne pensjonaty). Intensywnie rozwija sie tez 
,,zielona" turystyka wiejska z etnograficznym kolorytem g6ralskim. Zaleta wypo- 
czynku w prywatnych kwaterach agroturystycznych jest mozliwosc zbierania ziol, 
grzyb6w, jag6d, wedkowania, zapoznania sie z tradycyjnymi rzemioslami goral- 
skimi, praca na wsi itp. 

Oferte obszaru urozmaica bogaty program atrakcyjnych wycieczek turystycz- 
nych. Do wyboru jest okolo dwudziestu roznych eskapad i wypraw. Do najpopu- 
larniejszych zaliczyc mozna wycieczki autobusowo-piesze do Lwowa, uzdrowisk: 
Truskawca, Morszyna i Schodnicy, rezerwat6w i park6w narodowych. 

Reasumujac nalezy stwierdzic, ze na karpackim rynku turystycznym obw6d 
lwowski wyroznia sie szerokim zakresem wysoko konkurencyjnych produkt6w 
turystycznych (letnich, zimowych): od aktywnego uprawiania sport6w g6rskich po 
zwiedzanie zabytk6w i ekoturystyke. 

Na obwod zakarpacki przypada tylko 2, 1 % (12,8 tys. krrr') terytorium i 2,6% 
(1,3 mln) ludnosci Ukrainy. Obw6d jest podzielony na 13 rejon6w adrninistracyj- 
nych i ma 3 miasta obwodowego podporzadkowania: Uzhorod, Mukaczewo 
i Chust. W stolicy obwodu Uzhorodzie mieszka 126,5 tys. os6b. Zakarpacie jest 
obwodem najbardziej wyjatkowyrn pod wzgledern przyrodniczo-krajobrazowym 
i historyczno-kulturowym na Ukrainie Zachodniej. Dzieki dzialaniu wielu czynni- 
k6w, zyskalo slawe jednego z najbardziej atrakcyjnych obszar6w turystycznych na 
Ukrainie. Pod wzgledern walor6w i prestizu wypoczynku ustepuje tylko Republice 
Autonomicznej Krymu. 

Zakarpacie wyroznia sie tym, ze jako jedyne graniczy z czterema panstwarni 
Europy Srodkowej: Polska, Slowacja, Wegrami i Rumunia. Drugi taki zbieg granic 
trudno znalezc na mapie Europy. Wlasciwosc ta wytwarza swoisty transgraniczny 
,,magnes", przyciagajacy ruch turystyczny z calego kontynentu europejskiego. 

W obwodzie zakarpackim krzyzuja sie miedzynarodowe magistrale samocho- 
dowe: E 50 i E 573, kt6re Iacza Unie Europejska z Ukraina, Rosja i panstwarni 
Azji Centralnej. Niedlugo te magistrale zostana przeksztalcone w miedzynarodowe 
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korytarze tranzytowo-turystyczne z rozbudowana infrastruktura uslugowa, Obw6d 
ma polaczenia kolejowe ze wszystkimi stolicami Europy Poludniowej i Srodkowej. 

Zakarpacie wyroznia najbardziej rozbudowana na Ukrainie siec przejsc gra- 
nicznych. Na granicy ze Slowacja, Rumunia i Wegrami dziala ich Iacznie 18, 
w tym 14 osobowych. Dziewiec ma status miedzynarodowy, pozostale to przejscia 
miedzypanstwowe lub lokalne. Taka ,,otwartosc" przygraniczna jest drugim klu- 
czowym elementem ksztaltowania Zakarpaciajako atrakcyjnego regionu turystycz- 
nego w skali europejskiej oraz sprzyja miedzynarodowyrn przyjazdom etniczno- 
sentymentalnym. 

Og6lny stan wewnetrznej infrastruktury drogowej takze nalezy ocenic jako 
sprzyjajacy. Mimo gorzystego terenu i braku duzych miast, gestosc dr6g samocho- 
dowych o znaczeniu krajowym, obwodowym i miejscowym wynosi w obwodzie 
3 2 km/10 km". To zas sprzyja naplywowi indywidualnych turystow zmotoryzowa- 
nych. Umozliwia tez udostepnienie prawie wszystkich najciekawszych pamiatek 
historyczno-kulturowych i atrakcji przyrodniczych obwodu, a przede wszystkim 
oryginalnych zabytkow architektury, sakralnej i wiejskiej oraz malowniczych kar- 

ackich rezerwat6w przyrody i park6w narodowych. 
Zakarpacie to najbardziej g6rzysty obwod Ukrainy. Blisko 80% jego teryto- 

· um nalezy do karpackiego systemu gorskiego. Najbardziej malownicze Sq wyso- 
·o- i sredniogorskie masywy: Pasmo Wierchowinskie, Czarnohora, Gorgany, Swi- 
owiec, Pasmo Poloninskie i Masyw Rachowski. Karpaty Wulkaniczne oddzielaja 

wod od reszty kraju, co sprzyja zachowaniu oryginalnej, wielowiekowej, kultury 
tejszej ludnosci. Z innymi regionami Ukrainy Zakarpacie Iacza wysokogorskie 

arpackie przelecze (od 931 do 1 014 m n.p.m.): Jablonicka, Wyszkowska, Uzee- 
Werecka i Wolowiecka. Tedy prowadza glowne korytarze tranzytu samochodo- 

go i turystycznego przez Ukrairiskie Karpaty. 
Zakarpacie jest regionem wielonarodowosciowyrn. Od dawien dawna mieszka- 

tu Ukraincy, stanowiacy 80,5% ludnosci obwodu, oraz Wegrzy (12,1 %), Rumu- 
2,6%), Rosjanie (2,5%), Cyganie (1, I%), Slowacy (0,5%) i Niemcy (0,3%). 
vne i trwale tradycje stosunk6w dobrosasiedzkich stwarzaja szczegolna atmos- 
bardzo goscinnego stosunku do przyjezdnych. Wlasnie ta przyjaznosc etniczna 

przestrzeni stuleci chronila Zakarpacie od konfliktow zbrojnych, a obecnie jest 
atkowa przeslanka do przeksztalcenia go w jeden z najbardziej interesujacych 
zar6w turystyki miedzynarodowej w Europie Srodkowo-Wschodniej. 
Zakarpacie uchodzi za region najbardziej zalesiony nie tylko na Ukrainie, ale 

or6wnaniu z sasiednimi krajami europejskimi. Prawie na 52% powierzchni 
ct lasy dolinowe, podg6rskie i gorskie, Niemal polowa sposrod nich to unika- 

ekosystemy pralasow karpackich: debowo-bukowych i szpilkowych. Znajduja 
pod ochrona panstwa i sa wykorzystywane do turystyki przyrodniczo- 
a, czej. Lacznie na terenie obwodu istnieje 415 rezerwatow i pomnikow przy- 
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rody. Najbardziej znanymi obszarami chronionymi sq: Miedzynarodowy Rezerwat 
Biosfery ,,Karpaty Wschodnie", Karpacki Rezerwat Biosfery, parki narodowe Sy- 
newirski i Uzanski. Strefy wokol rezerwat6w i parkow karpackich sq idealne do 
inwestowania w turystyke transgraniczna, ekologiczna, przygodowo-ekstremalna 
i egzotyczna, W otoczeniu rezerwatow Sq tez warunki do odrodzenia licencjowanej 
miedzynarodowej turystyki mysliwskiej, za czym przemawia bliskie sasiedztwo 
z panstwami Unii Europejskiej. 

Zakarpacie juz dawno zyskalo slawe elitarnej strefy uzdrowiskowej w skali 
kraju, a niegdys - calego ZSRR. Miedzynarodowa renome zawdziecza przede 
wszystkim unikatowym zasobom mineralnym i balneologicznym. Na terenie ob- 
wodu jest 50 ujec wod mineralnych. Szczegolnie cenne Sq gorsko-wulkaniczne, na- 
sycone rzadkimi mikroelementami zloza termalne o temperaturze 30-35°C, kt6re 
rnozna porownac z cieplicami wegierskiego Hajduszoboszlo oraz Pirenej6w. Dzie- 
ki obfitosci oraz unikalnemu polaczeniu roznych wod mineralnych bogatych 
w mikroelementy, ich uniwersalnosci i zadziwiajacej skutecznosci terapeutycznej, 
Zakarpacie w kronikach historycznych zyskalo nazwe ,,Srebrna Ziemia", jako kra- 
ina wzorcowa pod wzgledem czystosci i zdrowotnosci. 

Lacznie w obwodzie istnialo w 2003 roku 69 sanatori6w, pensjonat6w lecz- 
nicznych i innych zakladow uzdrowiskowo-wypoczynkowych (6,3 tys. miejsc) 
oraz 38 obiektow typu hotelowego z 3 007 miejscami. W sumie obsluzyly one 
149,6 tys. turyst6w, w tym 65,2 tys. kuracjuszy. 

Na podstawie warunkow krajobrazowo-klimatycznych, etnograficzno-kulturo- 
wych i spoleczno-ekonornicznych, na Zakarpaciu rnozna wyodrebnic docelowo 
trzy obszary turystyczne: polnocno-zachodni - graniczacy z Ziernia Lwowska, 
srodkowo-wschodni - obejrnujacy wiejskie, gorskie rejony, i poludniowy - naj- 
bardziej rozwiniety gospodarczo i graniczacy z trzema paristwarni europejskimi. 

Zasoby turystyczne w kazdej z wymienionych stref maja swoje lokalne wlasci- 
wosci, co prowadzi do urozmaicenia produktu turystycznego. Czolowe miejsce 
w zakarpackim sektorze turystycznym zajmuje lecznictwo uzdrowiskowe i poby- 
towy wypoczynek zdrowotny. Pod wzgledern podnoszenia zdrowotnosci i swiad- 
czenia rozmaitych uslug produkty te nie ustepuja najlepszym standardom 
w kurortach Niemiec, Wegier i Polski. Do zalet naleza kompleksowe kuracje pod 
obserwacja wykwalifikowanego personelu medycznego, z indywidualnym podej- 
sciern do kazdego klienta. Obejmuja one: diagnostyke schorzenia, leczenie wodami 
pitnymi, inhalacje woda mineralna, kapiele mineralne i termiczne, kapiele borowi- 
nowe i klimatoterapie, zabiegi rehabilitacyjne, odzywianie dietetyczne ekologiczna 
zywnoscia, Produkt turystyczny o europejskim standardzie jakosci oferuja Iiczne 
sanatoria balneologiczne i pensjonaty. Pobyty lecznicze i wypoczynkowe uatrak- 
cyjnia bogata oferta wycieczek krajoznawczych do rezerwat6w i parkow narodo- 
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wych oraz miejscowosci historycznych z licznymi zabytkami i dziedzictwem wie- 
lonarodowosciowej kultury. 

Kolejna specjalnoscia Zakarpacia jest turystyka g6rska. Na terenie obwodu ist- 
nieja atrakcyjne warunki do aktywnego uprawiania zarowno zimowych, jak i let- 
nich form turystyki gorskiej. Wyniosle grzbiety gorskie, lasy i wysokogorskie lc:tki 
twarzaja wspaniale mozliwosci wedrowek i rajd6w pieszych. 

Na ukrainskim rynku turystycznym Zakarpacie przoduje w dziedzinie narciar- 
twa g6rskiego. Dzieki wyjatkowemu klimatowi, warunki do uprawiania rekreacji 

i sport6w zimowych trwaja od korica listopada do polowy marca. Przedsiebiorstwa 
najwiekszego w regionie Stowarzyszenia ,,Zakarpatturysta" proponuja klientom do 
wyboru 29 latwiejszych i trudniejszych gorskich tras narciarskich, liczacych od 
_oo do I 400 metr6w dlugosci. Opr6cz schronisk, nastawionych na srednio zamoz- 
nego klienta, a przede wszystkim mlodziez, intensywnie rozbudowuje sie nowo- 
zesne, elitarne i komfortowe prywatne osrodki rekreacyjne, kt6re wchodza nary- 
ek sport6w narciarskich z produktem turystycznym na wysokim poziomie euro- 
ejskim. Przykladern takiej hazy jest osrodek turystyczny ,,Syniak" w podg6rskiej 
zesci pasma Wulkanicznych Karpat, w okolicy Gory Syniak. 

Tradycyjna dla obwodu jest turystyka o motywach krajoznawczych. Do szcze- 
aolnie atrakcyjnych cel6w wycieczek naleza: sredniowieczny Uzhorod (zamek, 

ikalne zbiory muzealne, katedra i ratusz w zespole starego miasta), zabytki Mu- 
raczewa ze slynnym zamkiem .Palanka", pamiatki sakralnej architektury g6ral- 

- ciej, ruiny zamkowe, parki narodowe i rezerwaty. 
Innowacyjnym rodzajem turystyki w obwodzie zakarpackim, zyskujacym coraz 

·i�kszct popularnosc, jest turystyka etnograficzno-folklorystyczna, kt6ra czesto 
r zy sie tutaj z degustacja win. Glownyrn jej osrodkiem jest wysokog6rska Ziemia 

achowska z bogatymi tradycjami g6rali - Huculow. Obiektami zainteresowania 
rystycznego set liczne festiwale ludowej sztuki huculskiej, jarmarki wyrob6w hu- 
l kich, imprezy ,,Huculska bryndza" i "Powr6t z poloniny", festyny z okazji 

� -iat Bozego Narodzenia i inne. 
Polozenie Zakarpacia, malownicze lancuchy g6rskie oraz siec g6rskich schro- 

- sk i osrcdkow turystycznych stwarzaja dobre warunki do transgranicznej turys- 
: ci konnej. Pozwalaja na utworzenie wielodniowych tras o roznej dlugosci i zlo- 

nosci: z Polski przez Zakarpacie do Rumunii w Karpaty Poludniowe. W wielu 
ywatnych osrodkach turystycznych istnieje zaplecze do turystyki konnej: nauka 

. dy, wypozyczanie koni rasowych, oznakowanie tras wedrowek. 
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Tabela 7 
Rodzaje turystyki i osrodki turystyczne w obwodzie zakarpackim 

Opracowanie wlasne. 

Rodzaje Zasoby i gl6wne osrodki turvstvki 
Zloza leczniczych w6d mineralnych w strefach uzdrowiskowych: 
swalawskiej, mukaczewskiej i chustowsko-winohradzkiej. Glow- 

U zdrowiskowa ne kurorty: Polana, Syniak, Kwasy i Szajan, specjalizujace sie 
w leczeniu schorzen ukladu trawiennego, sercowo-naczyniowego 
i alergicznych. Mikroklimat kopalni solnych i jaskin krasowych 
w reionie Solotwina (schorzenia droz oddechowych) 
Walory masyw6w g6rskich i las6w atrakcyjne do pobyt6w rekre- 

Wypoczynkowa acyjnych i zdrowotnych. Gl6wne osrodki: Mukaczewo, Wolo- 
wiec, Chust i Lumszory, z baza recepcyjna o charakterze wypo- 
czynkowym 
Atrakcyjne szlaki turystyczne w g6rach i lasach Czarnohory, 

K walifikowana Swidowca, Gorgan6w, Poloniny Runa, wyrnagajace uzupelnien 
(piesza, wodna, w zagospodarowaniu 
mysliwska) Splywy rzekami g6rskimi: Biala i Czarna Cisa, Rika i Borzawa 

Bozate lowiska mysliwskie 
Odpowiednie stoki i dlugotrwale zaleganie sniegu oraz liczne wy- 
ciagi stwarzaja doskonale warunki do narciarstwa rekreacyjnego 

Narciarska i sportowego, zwlaszcza w rejonach: mizhirskim, wielkobere- 
znianskim i rachowskim oraz pereczynskim, mukaczewskim 
i chustowskim, zasobnych w baze recepcyjna 
Miasta historyczne z licznymi zabytkami (Uzhorod, Mukaczewo 
i Chust) oraz trasa wycieczkowa sredniowiecznych zamk6w 

Kulturowa (Uzhorod, Mukaczewo, Niewicko, Chust). Walory etnograficzne 
zwiazane z kultura ludowa Huculow i Lemk6w (zabytki architek- 
turv drewnianei, festvnv i swieta) 
Liczne zabytki i pamiatki historii i kultury wegierskiej, slowac- 
kiej, czeskiej i rumunskiej. Atrakcyjne trasy wycieczkowe: dla 

Etniczna Wegrow - Uzhorod, Mukaczewo, Przelecz Uzocka; dla Slowa- 
k6w - Kanczywa, Jez. Synewir; dla Rumun6w - rejony rachow- 
ski i tiaczowski 
Wyjatkowej wartosci przyrodniczej tereny chronione: rezerwaty 
biosfery ,,Karpacki" i "Karpaty Wschodnie" oraz parki narodowe 

Ekologiczna Synewirski i Uzanski, wyposazone w sciezki dydaktyczne. Naj- 
czesciej zwiedzane obiekty przyrodnicze to: Dolina Narcyz6w, 
Howerla, jeziora Synewir i Kunegunda, Polonina Swidowca, Cen- 
trum Europy 
Dluga tradycja uslug agroturystycznych, stanowiacych uzupelnie- 
nie bazy recepcyjnej kurort6w (Polana, Syniak, Kwasy) oraz 

Agroturystyka osrodkow narciarskich (Kostryno, Synewirska Polana, Wolosian- 
ka, Wyszka); dobre warunki rozwojowe w rejonach: rachowskim, 
mizhirskirn, berehowskim i winohradzkim 
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Rozlegle i atrakcyjne na skale europejska tereny lowieckie zasobne w zwierzy- 
ne gruba sprawiaja, ze markowym produktem Zakarpacia maze bye licencjowana 
miedzynarodowa turystyka mysliwska, Jej rozw6j jest uwarunkowany powstaniem 
odpowiedniej hazy recepcyjnej dla zamoznej klienteli zagranicznej, w postaci 
niewielkich komfortowych obiekt6w mysliwskich sluzacych do urzadzania 
polowan (jeleri europejski, dzik, rys, wilk) oraz swiadczacych specjalistyczne 
uslugi, jak konserwowanie i wyprawianie sk6ry i porozy, mumifikacja. 

Interesujace set walory do uprawiania g6rskiej turystyki wodnej. Liczne rzeki 
i potoki umozliwiaja splywy kajakami, kanadyjkami i tratwami, czesto w ekstre- 
malnych warunkach naturalnych. Obecnie splywy g6rskie na Zakarpaciu odbywaja 

i<t tylko lokalnie, zwlaszcza na odcinkach Bialej i Czamej Cisy, Terebli, Riki 
i Borzawy, w poblizu prestizowych sanatori6w i osrodkow turystycznych. 

2. Atrakcyjnosc zasob6w turystycznych w rejonach 
administracyjnych 

Atrakcyjnosc jednostek terytorialnych dla turystyki zostala okreslona metoda 
ielowskaznikowej analizy, oparta na doswiadczeniach polskich. Metoda ta byla 
ykorzystana w pracach badawczo-programowych dotyczacych rozwoju turystyki 

· jej infrastruktury w wojew6dztwach pogranicza polsko-niemieckiego i Pomorza 
Zachodniego. Konieczne stalo sie wiec dostosowanie polskich doswiadczen na tym 

olu do odmiennych warunk6w Ukrainy Zachodniej. 
Omawiana ocena zostala przeprowadzona dla trzech sfer atrakcyjnosci: turys- 

cznej, inwestycyjnej i recepcyjnej, oddzielnie dla kazdego z trzech obwod6w 
krainskich. Na kazda sfere skladalo sie kilka dzialow scharakteryzowanych za po- 
oca wybranych cech jednostkowych i ilustrujacych je wskaznikow statysty- 

znych. Przy ocenie atrakcyjnosci turystycznej rozpatrzono w ten spos6b dostep- 
osc komunikacyjna, walory kulturowe, atrakcje przyrodnicze i stan srodowiska. 

ramach atrakcyjnosci inwestycyjnej uwzgledniono infrastrukture uslugowa i ko- 
unalna, stosunki demograficzne i finanse lokalne, a atrakcyjnosci recepcyjnej - 
ze noclegowa i zaplecze gastronomiczne. 

Zr6dlem wskaznikow obrazujacych podstawowe cechy byla statystyka pub- 
i zna, obwodowa i branzowa, oraz dodatkowe materialy uzyskane z roznych insty- 

cj i i pochodzace z prac wlasnych. Obliczanie miernik6w atrakcyjnosci dla wy- 
roznionych sfer i ich dzialow oparto na metodzie zastosowanej przez Grzegorza 
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19 Por. Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujeciu przestrzennym. Red. G. Golernbski. 
Poznan AE 2002. 

Tabela 8 
Ocena atrakcyjnosci rejonow administracyjnych 

obwodu iwano-frankowskiego 

Golembskiego (2002) 19 dla polskich regionow pomorskich i zachodnich, szeroko 
opisanej w publikacjach tego autora. Obejmowalo to: ujednolicenie preferencji dla 
miernikow, ich normalizacje, obliczenie syntetycznych miernikow dla poszcze- 
golnych dzialow, a nastepnie okreslenie syntetycznych miernikow dla trzech sfer 
atrakcyjnosci i ich sumaryczna ocene. Procedura wyboru wag dla analizowanych 
miernikow, dzialow i sfer opierala sie na ocenach ekspertow ukrainskich, 

Na kolejnych stronach om6wiono koncowe wyniki analiz i ocen atrakcyjnosci 
turystycznej, inwestycyjnej, recepcyjnej i og6lnorozwojowej dla rejonow adminis- 
tracyjnych, miast obwodowych i miast podleglych wladzorn obwod6w. 

Zrodlo: badania wlasne Uniwersytetu Lwowskiego. 

Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc Ogolny 
Rejony wskaznik 

turystyczna inwestycyjna recepcyjna atrakcvinosci 
Bohorodczanski 0,390 0,633 0,263 0,425 
Dolinianski 0,492 0,584 0,331 0,471 
Balicki 0,288 0,706 0,345 0,431 
Horodenkowski 0,407 0,548 0,132 0,367 
Kaluski 0,372 0,432 0,101 0,309 
Kolornyjski 0,430 0,524 0,169 0,380 
Kosowski 0,409 0,565 0,480 0,478 
Nadwornianski 0,488 0,575 0,277 0,451 
Rohatyriski 0,391 0,512 0,325 0,408 
Rozniatowski 0,318 0,485 0,228 0,341 
Sniatynski 0,452 0,654 0,323 0,474 
Tlumacki 0,367 0,485 0,252 0,369 
Tysmienicki 0,482 0,542 0,224 0,423 
W erchowynski 0,431 0,385 0,447 0,422 
M. Iwano-Frankowsk 0,263 0,898 0,389 0,491 
M. Bolechow 0,294 0,411 0,227 0,309 
M. Jaremcze 0,442 0,479 0,746 0,545 
M.Kalusz 0,149 0,549 0,193 0,283 
M. Kolornyja 0,291 0,497 0,292 0,353 
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led. G. Golembski. 

W obwodzie iwano-frankowskim w sferze atrakcyjnosci turystycznej wsrod 
rejon6w administracyjnych przoduja: dolinianski, tysrnienicki, nadwornianski, 
sniatynski i werchowynski, a najslabsze wyniki osiagaja: bohorodczariski, halicki, 

aluski, tlumacki i rozniatowski. Lepiej ocenione rejony maja dobra dostepnosc 
ornunikacyjna oraz sporo atrakcji kulturalnych i przyrodniczych. Sposrod miast 
ajbardziej atrakcyjne set Jaremcze i Bolech6w (tab. 8). 

Ocena atrakcyjnosci inwestycyjnej rejon6w Ziemi Iwano-Frankowskiej po- 
zwala wyodrebnic grupe liderow: halicki, sniatynski, bohorodczanski, doliniariski 
· nadwomiariski. Wsrod miast najwyzsze miemiki rnaja lwano-Frankowsk, Kolo- 
myja i Kalusz. Co sie tyczy atrakcyjnosci recepcyjnej, do pierwszej piatki weszly 
ejony: kosowski, werchowyriski, halicki, dolinianski i rohatyriski, na koncu zas 
· ty sa: rozniatowski, tysmienicki, kolornyjski, horodenkowski i kaluski. Z miast 
ajwyzsze oceny uzyskaly Iwano-Frankowsk i Jaremcze. 

Do okreslenia og6lnej atrakcyjnosci rejon6w, Iwano-Frankowska oraz miast 
dleglych wladzorn obwodu wykorzystano obliczone wczesniej syntetyczne 

'skazniki w trzech wymienionych sferach, stosujac odpowiednie wagi (dla atrak- 
jnosci turystycznej - 0,40; inwestycyjnej i recepcyjnej - po 0,30) wyznaczone 
toda ekspercka i przyjete rowniez dla pozostalych obwod6w. Zgodnie z obli- 

zonym w ten sposob og6lnym miemikiem atrakcyjnosci dla stymulowania rozwo- 
• turystyki, najwieksze szanse na pozyskanie inwestorow maja rejony: kosowski, 
- iatyriski, doliniariski, nadwornianski i halicki. Najmniejsze takie mozliwosci ce- 

huja: kaluski, rozniatowski, horodenkowski i tlumacki. Wsrod miast najwyzsze 
. 'skazniki sumarycznej atrakcyjnosci maja lwano-Frankowsk i Jaremcze. 

W obwodzie lwowskim podobne oceny wykazaly, ze wsrod rejon6w adminis- 
yjnych najwyzsza atrakcyjnosc turystyczna maja: zolkiewski, stryjski, skolski, 

_.r awski i grodccki, a najnizsza - samborski, sokalski, zloczowski i kamion- 
• , ski. W grupie miast najatrakcyjniejsze set: Lwow, Truskawiec i Drohobycz; 

j i Czerwonogr6d naleza do mniej atrakcyjnych (tab. 9). 
Pod wzgledern atrakcyjnosci inwestycyjnej czolowa grupe tworza rejony: mi- 

lajowski, stryjski, pustomycki, zolkiewski i sokalski. Wsrod miast najwyzsze 
cic mierniki cechuja: Lwow, Czerwonogr6d, Truskawiec i Stryj. Najwyzsza oce- 

, atrakcyjnosci recepcyjnej uzyskaly rejony: stryjski, skolski, rnosciski, sokalski 
zolkiewski, na koncu zas listy znalazly sie: samborski, przemyslanski, starosam- 

rski, drohobycki, gr6decki i mikolajowski. Wsrod miast najwyzsze oceny uzy- 
l Truskawiec i Drohobycz. 

Zgodnie z obliczonym miemikiem og6lnej atrakcyjnosci dla turystyki, najbar- 
. j przyciagac inwestor6w powinny rejony: zolkiewski, stryjski oraz skolski, mi- 
lajowski i pustomycki. Najnizsze mierniki sumarycznej atrakcyjnosci maja: 
:nborski, przemyslanski i starosamborski. Wsrod miast najwyzsze wskazniki 
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osiagaja Lw6w i Truskawiec, srednie - Drohobycz, Sambor i Czerwonogr6d, 
a najnizsze - Boryslaw i Stryj. 

Tabela 9 
Ocena atrakcyjnosci rejonow administracyjnych obwodu lwowskiego 

Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc 
Og6lny 

Rejony wskaznik 
turystyczna inwestycyjna recepcyjna 

atrakcyjnosci 
Brodzki 0,399 0,545 0,310 0,417 
Buski 0,371 0,544 0,270 0,392 
Drohobycki 0,415 0,458 0,242 0,376 
Grodecki 0,453 0,543 0,245 0,418 
Jaworowski 0,294 0,534 0,331 0,377 
Kamionkowski 0,338 0,545 0,262 0,378 
Mikolajowski 0,409 0,668 0,232 0,434 
Mosciski 0,407 0,529 0,363 0,431 
Przemyslanski 0,372 0,473 0,194 0,349 
Pustomycki 0,390 0,605 0,321 0,434 
Radziechowski 0,380 0,484 0,307 0,389 
Samborski 0,325 0,439 0,103 0,293 
Skolski 0,491 0,456 0,393 0,451 
Sokalski 0,327 0,549 0,337 0,397 
S tarosamborski 0,399 0,490 0,195 0,366 
Stryjski 0,508 0,613 0,411 0,510 
Turkawski 0,482 0,410 0,278 0,399 
Zloczowski 0,332 0,542 0,282 0,381 
Zolkiewski 0,594 0,568 0,333 0,508 
Zydaczowski 0,430 0,546 0,321 0,432 
M. Lw6w 0,364 0,749 0,458 0,508 
M. Boryslaw 0,236 0,375 0,329 0,306 
M. Czerwonogr6d 0,029 0,711 0,276 0,308 
M. Drohobycz 0,259 0,414 0,371 0,339 
M. Sambor· 0,218 0,468 0,319 0,323 
M. Stryj 0,199 0,469 0,225 0,289 
M. Truskawiec 0,338 0,631 0,678 0,527 

Zrodlo: badania wlasne Uniwersytetu Lwowskiego. 

W obwodzie zakarpackim wsrod rejon6w administracyjnych najwyzsza 
atrakcyjnosc maja wielkobereznianski, winohradzki, rachowski i chustowski, a naj- 
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nych najwyzsza 
hustowski, a naj- 

nizsza - mukaczewski i swalawski. Sposrod miast najbardziej atrakcyjne jest Mu- 
kaczewo (tab. 10). 

Tabela 10 
Ocena atrakcyjnosci rejon6w administracyjnych obwodu zakarpackiego 

Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc Atrakcyjnosc Og6lny 
Rejony wskaznik 

turystyczna inwestycyjna recepcyjna atrakcyjnosci 
Berehowski 0,441 0,591 0,388 0,469 
Chustowski 0,504 0,472 0,207 0,406 
Irszawski 0,414 0,583 0,356 0,448 

izhirski 0,454 0,397 0,341 0,403 
Mukaczewski 0,31 0,503 0,183 0,330 
Pereczynski 0,474 0,405 0,482 0,457 
Rachowski 0,52 0,442 0,33 0,440 

walawski 0,399 0,652 0,501 0,506 
Tiaczowski 0,443 0,59 0,222 0,421 
Uzhorodzki 0,447 0,701 0,348 0,493 

ielkobereznianski 0,591 0,461 0,453 0,510 
inohradzki 0,512 0,668 0,326 0,503 

'olowiecki 0,432 0,406 0,478 0,438 
.1. Uzhorod 0,458 0,97 0,513 0,628 
. I. Mukaczewo 0,523 0,749 0,332 0,534 

Zrodlo: badania wlasne Uniwersytetu Lwowskiego. 

Pod wzgledern atrakcyjnosci inwestycyjnej grupe lider6w stanowia rejony: 
uzhorodzki, winohradzki, rachowski, mukaczewski, irszawski i berehowski. Wsrod 

iast najwyzszy miemik ma Uzhorod. 
Co sie tyczy atrakcyjnosci recepcyjnej obwodu, do pierwszej piatki weszly re- 

. ny: wielkoberezniariski, wolowiecki, pereczynski i swalawski, a koniec listy two- 
�: tiaczowski, chustowski i mukaczewski. W analizowanej grupie miast najwyz- 

� ocene ma U zhorod. 
Najlepsze og6lnie warunki do rozwoju turystyki i pozyskania inwestor6w ma- 

rejony: wielkobereznianski, swalawski, winohradzki, uzhorodzki i berehowski. 
· �nizszq_ zas ogolna atrakcyjnosc wykazuja: tiaczowski, chustowski, mizhirski 

ukaczewski. Wsrod miast najwyzej pod tym wzgledern stoi Uzhorod. 
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Rozdziat V 

Turystyka przyjazdowa na Ukrainie Zachodniej 

1. Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej w swietle 
statystyki publicznej 

1.1. Ruch turystyczny na Ukrainie 
Rynek turystyczny Ukrainy zaczal sie ksztaltowac na poczatku lat dziewiec- 

dziesiatych XX wieku w procesie przechodzenia gospodarki narodowej na rynko- 
. e zasady funkcjonowania. Przejsciu Ukrainy do systemu rynkowego towarzyszy- 
o wiele niekorzystnych zjawisk, ktore doprowadzily w ostatnim dziesiecioleciu 
bieglego wieku do kryzysu gospodarczego. 

Kryzys nie ominal tez branzy turystycznej. W latach 1992-1993 na rynku uslug 
rystycznych notowano wzrost liczby klientow, od roku 1994 zas, glownie na sku- 

. k spadku zdolnosci platniczej obywateli Ukrainy i innych kraj6w WNP, liczba 
bstugiwanych turystow gwaltownie zmalala, W Iatach 1996-1997, dzieki wzgled- 
j stabilizacji ekonomicznej po wprowadzeniu hrywni oraz poprawie sytuacji go- 
odarczej w Rosji, tradycyjnie postrzeganej jako najwieksze zrodlo przyjazd6w 
oza Ukrainy, aktywnosc turystyczna w kraju nieco wzrosla. Kolejny kryzys fi 
nsowy, kt6ry nastapil w 1998 roku w Rosji, zn6w odbil sie na gospodarce Ukra- 

ograniczajac natezenie ruchu turystycznego. Do 1999 roku liczba turystow 
rzyjezdzajacych na Ukraine spadala; potem znow zaczela rosnac''. 

a Ukrainie statystyka turystyczna opiera sie na sprawozdawczosci podrniotow gospo- 
czych. Przedsiebiorstwa zakwaterowania turystycznego (zaklady hotelowe i sanatoryj- 
uzdrowiskowe) przekazuja dane o wszystkich obsluzonych turystach. Podmioty dzialal- 

sci gospodarczej, ktore nie maja wlasnej bazy recepcyjnej, dostarczaja danych o turys- 
h obsluzonych na podstawie bezposrednich umow z partnerami zagranicznymi lub 

spolnych um6w z innymi krajowymi podmiotami dzialalnosci turystycznej. 



W latach 1999-2000 liczba cudzoziemcow obsluzonych przez biura podrozy 
na Ukrainie zwiekszyla sie dose istotnie: z 283 tys. do 3 78 tys., czyli o jedna trze- 
cia, W okresie 2000-2001 liczba turyst6w zagranicznych w tym segmencie wzro- 
sla o 10%: do 416 tys. 

Do glownych motyw6w odwiedzania Ukrainy przez cudzoziemc6w zaliczaja 
sie cele wypoczynkowe i zdrowotne. Z tych powodow w 2000 roku na Ukraine 
przyjechalo 54,8% wszystkich zagranicznych turystow, aw roku 2001 - 56,2%. 

Tabela 11 
Turystyka zagraniczna na Ukrainie w latach 1999-2001 

wedlug biur podrozy 

Cel przyjazdu 
Liczba obsluzonych turyst6w* w tys. 

1999 2000 2001 
Sluzbowy 114 120 117 
Wypoczynkowy i zdrowotny 144 207 234 
Leczniczo-uzdrowiskowy 4 22 31 
Inny 21 29 34 
Razem 283 378 416 
* Turysci korzystajacy z uslug biur podrozy i podobnych podmiot6w dzialalnosci gospo- 

darczej. 
Zrodlo: Craracru-taaa uiopixnax YKpa°iHH aa 2000 pix; CrnrncrnqHHH uiopixnax Yxpai- 
HH sa 200 l pix. 

Na drugim miejscu pod wzgledern liczebnosci sci turysci, kt6rzy przyjezdzaja 
na Ukraine sluzbowo lub na studia: w 2001 roku - 28, 1 %. Ostatnio wzrosla liczba 
turyst6w przyjezdzajacych w celach leczniczych: w roku 1999 - 1,4%, w roku 
2001 - 7 ,5%. Tendencje te nalezy uznac za korzystna, poniewaz osoby przyjez- 
dzajace na leczenie wydaja z reguly znacznie wiecej pieniedzy niz turysci przyby- 
wajacy w innych celach. Opr6cz tego ich pobyt jest o wiele dluzszy, gdyz wynosi 
co najmniej dwa tygodnie. 

Podobne tendencje, jak w omawianym segmencie przyjazd6w zagranicznych 
rnozna dostrzec w turystyce krajowej. Liczba turyst6w krajowych obsluzonych 
przez biura podrozy na Ukrainie od 1999 roku stopniowo sie zwieksza. Ale w po- 
czatkowym okresie ( 1999-2000) tempo to bylo nieco wolniejsze niz w turystyce 
zagranicznej. W latach tych liczba turyst6w krajowych wzrosla o 15,2%; w odnie- 
sieniu do turyst6w zagranicznych notowano dwukrotnie wiekszy przyrost: 
o 33,6%. Pozniej tempo wzrostu wyrownalo sie i w latach 200-2001 liczba tury- 
st6w krajowych wzrosla o 10,4%, zagranicznych zas - o 10,1%. 
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Tabela 12 
Turystyka krajowa na Ukrainie w latach 1999-2001 

wedlug biur podro zy 

1999 2000 2001 
Shizbowy 468 429 441 
Wypoczynkowy i zdrowotny 573 754 846 
Leczniczo-uzdrowiskowy 79 68 94 
Inny 53 100 107 
Razem 1173 1351 1488 

Turysci korzystajacy z uslug biur podrozy i podobnych podmiot6w dzialalnosci gospo- 
darczej. 

Zr6dlo: CTarncT111rn11ii utopisnnx YKpa°iHH sa 2000 pix; CTaTHCTHl.fHHH uropixaax YKpaY- 
HH sa 2001 pix. 

Struktura obsluzonych turystow krajowych wedlug celu przyjazdu wykazuje 
odobna tendencje jak w turystyce zagranicznej. Udzial turyst6w krajowych, kto- 

rzy podrozuja w celach wypoczynkowych i zdrowotnych, w 2001 roku wyniosl 
-6,9%; sluzbowo lub w w zwiazku ze studiami - 30,5%; z zamiarem leczenia sie 
- 6,5%; w innych celach - 7,4%. Podobnie jak w turystyce zagranicznej, najbar- 

ziej dynamicznie wzrastala liczba turyst6w krajowych, ktorzy podrozuja w celu 
czenia sie. 

Relacje liczby turyst6w zagranicznych do krajowych nalezy uznac za wzgled- 
ie stala, W roku 2000 na jednego turyste zagranicznego przypadalo prawie 3,6 

· ajowego, w roku 2001 - podobnie. 
Poczynajac od polowy lat dziewiecdziesiatych XX wieku na Ukrainie rozpo- 

zela sie reforma obejmujaca szeroko pojeta baze ncclegowa, Jednym ze skutkow 
formy byl istotny spadek glownych wskaznikow charakteryzujacych zaplecze 
cepcyjne branzy turystycznej. Miedzy innymi w latach 1995-2001 zanotowano 

tepujace zmiany w przedsiebiorstwach gospodarki hotelowej: o 9,9% zmniej- 
zyla sie liczba obiektow, o 19,9% spadla liczba pokoi, o 8,2% skurczyla sie po- 

·ierzchnia mieszkalna, o 23, 1 % pogorszyly sie mozliwosci w zakresie jednocze- 
sn go zakwaterowania turystow. 
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Tabela 13 
Ruch turystyczny w bazie typu hotelowego* na Ukrainie 

w latach 1999-2001 

Wyszczeg6lnienie 1999 2000 2001 

Liczba obiektow 1326 1308 1258 
Liczba pokoi 51450 51012 49966 
Mozliwosc jednoczesnego zakwaterowania 104224 102906 100677 

t?c, Liczba obsluzonych turystow (w tys.) 3093,5 3287,4 3497,3 
0/. 

.s>+/ W kor stanie mie · sc nocle o chw% 0,21 0,24 0,25 

mo-frankowskiego 

* Hotele i inne miejsca zakwaterowania kr6tkookresowego. 
Zrodlo: CrnrnCTwIHHH utopixnax YKpa"iHH aa 2000 pix; CrnrnCTHt.JHHH uiopixnax Yxpai- 
HH aa 2001 pix. 

Liczba turyst6w obslugiwanych przez zaklady hotelowe w Jatach 1998-1999 
zrnniejszyla sie o 7,3%. Nalezy to wiazac ze wspomnianym juz kryzysem 
i gwaltownyrn spadkiem kursu hrywni pod koniec 1998 roku. Na skutek wymienio- 
nych zjawisk zdolnosc platnicza ludnosci w kr6tkim czasie zrnalala kilkakrotnie. 
W nastepnych latach liczba turyst6w obslugiwanych przez omawiane placowki 
hotelarskie zaczela rosnac, aw 2001 roku przewyzszyla wskaznik z roku 1998. 
W okresie 1999-2001 og61na liczba turyst6w obslugiwanych przez te placowki 
zwiekszyla sie o 13,1 %. Wskaznik wykorzystania miejsc noclegowych wahal sie 
\ granicach 0,2-0,3, byl wiec bardzo niski. 

1.2. Turysci w hotelach i podobnych obiektach 

Rozwoj bazy hotelarskiej oraz ruch turystyczny w trzech obwodach Ukrainy 
Zachodniej: iwano-frankowskim, lwowskim i zakarpackim, istotnie sie roznily 

· porownaniu z Ukraina ogolem. Od polowy lat dziewiecdziesiatych XX wieku 
zanotowano tam wzrost liczby obiektow hotelowych, przy og6lnym jej spadku 

kraju. W Jatach 1995-2001 liczba hoteli w regionie poludniowo-zachodnirn 
Z\ iekszyla sie o 9, 1 %: z 121 do 132. Przyrost bazy hotelowej osiagnieto glownie 
dzieki obwodowi zakarpackiemu, w kt6rym wzrosla ona w6wczas o 40%. 

innych obwodach liczba hoteli sie nie zrnienila. W por6wnaniu z 1999 rokiem 
· regionie rosnie tez liczba pokoi hotelowych oraz pokoi w innych placowkach 
otkookresowego zakwaterowania. W stosunku do roku 2000 zwiekszyla sie ogol- 

a powierzchnia mieszkalna w hotelach oraz mozliwosc jednoczesnego zakwatero- 
. ania gosci przez placowki hotelowe (tab. 14). 
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I lwowskiego 

Dynamika ruchu turystycznego w bazie hotelowej trzech obwod6w Ukrainy 
Zachodniej miala specyficzne cechy. Liczba turyst6w obslugiwanych przez te pla- 

6wki wzrosla: w 1999 roku o 2,7% w por6wnaniu z 1998 rokiem, aw 2000 - 
o 2,9%. Ale w roku 2001 zn6w spadla: o 7,4%. W latach 1998-2000 liczba turys- 
6w obslugiwanych przez zaklady typu hotelowego rosla jedynie w obwodzie 

lwowskim; w zakarpackim i iwano-frankowskim wyraznie sie zmniejszala, W roku 
001 na Zakarpaciu liczba turyst6w obslugiwanych przez hotele wzrosla o 5,2% 

por6wnaniu z rokiem 2000, aw innych obwodach spadla. Wskaznik wykorzys- 
tania bazy hotelowej w latach 1995-2001 zmniejszyl sie ponad dwukrotnie. 

Tabela 14 
Hotele i inne rniejsca krotkookresowego zakwaterowania 

w obwodach Ukrainy Zachodniej 

Wyszczeg6lnienie Obwodv 
a=l 999 r. iwano- b=2000 r. frankowski lwowski zakarpacki razem 
c=2001 r. 

iczba obiekt6w 
a 36 59 32 127 
b 34 55 39 128 
c 32 65 35 132 

Liczba pokoi 
a 1295 2620 1171 5086 
b 1188 2526 1395 5109 
c 1229 2791 1293 5313 

iczba obsluzonych turyst6w 

I 
a 67,2 146,1 86,1 299,4 
b 58,1 164,2 84,2 306,5 
c 50,8 146,8 88,6 286,2 

Zr6dlo: CrnrnCTHYHHH uiopi-max YKpa"iHH aa 2000 pix; CrnrncTHYHHH tuopixaax Yxpai- 
H aa 200 l pix. 

Podsumowujac analize hazy hotelowej na Ukrainie Zachodniej oraz zarejestro- 
. ·anego tam ruchu turystycznego mozna stwierdzic, ze w ostatnich latach wystapily 
·orzystne tendencje, ktore wskazuja, ze branza zaczyna wychodzic z sytuacji kryzy- 

sowej. Swiadczy o tym wzrost liczby hoteli, pokoi oraz powierzchni mieszkalnej 
. hotelach. Ale do calkowitego uzdrowienia jeszcze daleko. Ruch turystyczny 
. · bazie typu hotelowego pozostaje niestabilny. Wyrai.nego, wskazujacego na trwaly 
rozwoj wzrostu liczby turyst6w obslugiwanych przez zaklady hotelowe w ciagu 

statnich lat nie zanotowano. Kryzys nie zostal wiec do korica przezwyciezony. 
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1.3.Turysci obslugiwani przez biura turystyczne 
Jednym ze zrodel informacji o liczbie turyst6w na Ukrainie jest statystyka, kto- 

ra prowadzila Panstwowa Administracja Turystyczna21• Zgodnie z umowami licen- 
yjnyrni na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie organizacji imprez 

rurystycznych i wycieczek, kazdy przedsiebiorca zobowiazany jest skladac orga- 
nom udzielajacym licencji lub organom wladz miejskich do spraw turystyki spra- 

ozdania z tej dzialalnosci. Dane statystyczne swiadcza, ze w omawianych obwo- 
ach od 1998 roku zmniejsza sie liczba turyst6w obsluzonych przez biura podrozy 

· podmioty prowadzace podobna dzialalnosc, W latach 1998-2001 spadla z nieca- 
ch 319 tys. do 211 tys., czyli o 33,7% (tab. 15). 

Przyczyna jest przede wszystkim to, ze w poludniowo-zachodnim regionie 
zmniejszyla sie nagle liczba wyjezdzajacych za granice. Tendencja ta dotyczy ob- 

·odu zakarpackiego, gdzie liczba turystow w latach 1998-2001 zrnalala prawie 
siedmiokrotnie. Specyfika tej krainy jest wspolna granica z czterema paristwami: 

olska, Rumunia, Wegrami i Slowacja, Na poludniu Zakarpacia mieszka wielu 
'egrow i Rumunow, kt6rzy czesto podrozuja do kraj6w pochodzenia. Tak wiec do 

u 2000 ten obw6d istotnie dorninowal nad innymi pod wzgledem liczby wyjez- 
dzajacych za granice, Ale wraz ze stopniowym wprowadzaniem rezimu wizowego 
. · panstwach sasiedzkich, na Zakarpaciu liczba tych wyjazdow znacznie sie 
zrnniejszyla. Pod tym wzgledern na pierwsze miejsce wyszedl obw6d lwowski, 

op6ki istniala bezwizowa wymiana z Polska . 
W omawianych obwodach liczba turyst6w zagranicznych i krajowych ksztaltu- 

j sie ostatnio zupelnie inaczej niz liczba wyjezdzajacych za granice. Po spadku 
· roku 1999 liczby turyst6w zagranicznych (o 29,5%), glownie z powodu kryzysu 

- ansowego na Ukrainie, zaczela sie tendencja wzrostowa. W latach 1999-2002 
iczba turyst6w zagranicznych w trzech obwodach wzrosla o 61, 7% i w roku 2001 

niosla 42 tys. Najszybciej wzrosla w tym okresie w obwodach lwowskim 
I zakarpackim: o 60% i 75%. Najwiecej turyst6w zagranicznych przyjezdzalo do 

vowskiego: w roku 2002 przypadalo nan 75,7% turystow zagranicznych odwie- 
dzajacych caly poludniowo-zachodni region. Dzieki temu Ziemia Lwowska znala- 
zla sie w piatce czolowych obszar6w turystycznych Uk.rainy, razem z Krymem, 

: W 1998 roku rozporzadzeniern Komitetu Paristwowego Ukrainy ds. Statystyki wprowa- 
ono formularze statystyczne dotyczace turystyki oraz instrukcje ich wypelniania. Biura 
drozy i podobne instytucje wypelniaja dwa egzemplarze: nr l-TYP(k) i nr l-TYP. For- 

ularz 1-TYP(k) wypelnia sie za polrocze (do 10 sierpnia) i za 9 miesiecy (do 10 listopa- 
), formularz 1-TYP - do 10 marca. Skladaja je podmioty dzialalnosci turystycznej nieza- 

.. znie od podporzadkowania, formy wlasnosci i organizacyjno-prawnej formy gospodaro- 
. ·ania. 
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Kijowem oraz obwodami odeskim i zaporozskim. Krym i te dwa obwody zawdzie- 
czaja wysoka pozycje zwlaszcza nadmorskiemu polozeniu oraz naplywowi gosci 
z Rosji. Turystyczna rola Kijowa wynika z jego statusu stolicy. Do obwodu lwow- 
skiego zas, a takze do innych obwodow poludniowo-zachodnich przyjezdza dose 
duzo turyst6w z Europy Srodkowej i Zachodniej oraz Ameryki Polnocnej. 

Przyjazdy turystow z poszczeg6lnych kraj6w do kazdego obwodu sa uwarun- 
kowane jego polozeniem geograficznym, a takze historia i, do pewnego stopnia, 
specjalizacja turystyczna, 

Do obwodu iwano-frankowskiego w 2001 roku przyjezdzali przede wszystkim 
turysci z nastepujacych krajow: Polski - 1 337 osob (43,2%), Niemiec - 349 
(11,3%), Rosji - 276 (8,9%), Kanady - 212 (6,9%), Izraela - 209 (6,8%), W�- 
gier- 122 (3,9%) i Stanow Zjednoczonych- 114 (3,7%). 

W obwodzie lwowskim przebywali glownie turysci z Polski - 10 615 osob 
(38,4%), Stanow Zjednoczonych - 3 278 (11,8%), Niemiec - 3 060 (11,1 %), 
Rosji - l 350 (4,9%), Kanady - 932 (3,4%) i Austrii - 929 (3,4%). Lacznie 
przyjezdzali goscie z 86 kraj6w. Przewazali turysci indywidualni: 15 199 osob, 
reszta podrozowala w zorganizowanych grupach. 

W obwodzie zakarpackim najwiecej bylo turystow z Wegier: 1 603 (24,5%), 
Rosji - 1 426 (21,8%), Stanow Zjednoczonych - 789 (12,1 %), Niemiec - 370 
(5,7%), Polski - 234 (4,4%), Austrii - 172 (2,6%), Moldowy - 150 (2,3%) 
i Bialorusi - 100 (1,5%). 

Do calego regionu poludniowo-zachodniego w 200 l roku przyjechalo najwie- 
cej turystow z Polski (12 186), Stanow Zjednoczonych (4 181), Niemiec (3 779) 
i Rosji (3 052). Mozna wydzielic cztery zasadnicze grupy turyst6w zagranicznych 
odwiedzajacych region. Pierwsza, najwieksza - to turysci z kraj6w sasiedzkich, 
przewaznie z Polski, mniej - z Wegier i Slowacji. Druga grupe tworza turysci ze 
Stan6w Zjednoczonych i Kanady, glownie przedstawiciele diaspory ukrainskiej, 
oraz ludnosc innego pochodzenia etnicznego (na przyklad Zydzi), wczesniej za- 
mieszkala w tym regionie. Do trzeciej zaliczaja sie turysci z Rosji, Bialorusi i Mol- 
dowy, a do czwartej - turysci z rozwinietych krajow Europy, przede wszystkim 
Niemiec oraz Czech i Wloch. 

Dynamika zmian liczby turyst6w krajowych w obwodach zakarpackim i iwa- 
no-frankowskim byla podobna jak w turystyce zagranicznej. Po spadku w roku 
1999, ta liczba zaczela sie zwiekszac. W obwodzie iwano-frankowskim liczba tu 
ryst6w zagranicznych w 2002 roku wzrosla w por6wnaniu z rokiem poprzednim 
o 46, 1 %, aw zakarpackim - o 22,7%. Ale w obwodzie lwowskim, po wzroscie 
liczby turystow krajowych w latach 1998-2000 o 48%, w 2001 roku nastapil spa- 
dek o 14,6%. Ogolern w ostatnich latach biura turystyczne obslugiwaly okolo 
150 tys. osob rocznie. 
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Cechy turystyki krajowej w regionie, w porownaniu z zagraniczna, polegaja 
iakze na tym, ze turysci sa rozmieszczeni bardziej rownomiernie. W 2002 roku na 

wod lwowski przypadalo 39,5% turystow krajowych, na zakarpacki - 35,8%, 
� iwano-frankowski - 24,7%. Stosunek liczbowy turystow zagranicznych i kra- 

wych byl taki, ze w obwodzie zakarpackim na jednego cudzoziemca przypadalo 
.2 turystow krajowych, w iwano-frankowskim - 10,6, aw lwowskim - 1,9 

calyrn regionie - 3,6). 

Tabela 15 
Turysci obslugiwani przez biura podrozy 

w obwodac h poludniowo-zac hodniej Uk rainy 

Wyszczeg6lnienie Obwodv 
a=2000 r. 

iwano- b=2001 r. 
frankowski 

lwowski zakarpacki razem 
c=2002 r. 

Ogolna liczba turystow 
a 30104 115007 144775 289886 
b 30443 110433 70325 211201 
c 44406 1,15060 77225 236691 

iczba turystow zagranicznych 
a 3401 23759 6411 33571 
b 3094 27690 6527 37311 
c 3490 31767 6708 41965 

Liczba turystow krajowych 

I a 24833 66505 41183 132521 
b 25365 56860 43886 126111 
c 37068 59382 53842 150292 

Liczba wycieczkowiczow 
a 48690 64913 58916 172519 
b 86662 61611 53912 202185 
c 89980 62859 62164 215003 

Zr6dlo: TypH3M B Yxpaiai. CTaTHCTHt.JHHH 61011eTeHb. KH°iB 2002, 2003. Opracowania 
i biuletyny obwodowych urzedow statystycznych: iwano-frankowskiego, lwowskiego i za- 

arpackiego (2001-2003). 

W roku 2002 biura podrozy w regionie obsluzyly ponad 215 tys. uczestnikow 
cieczek. W latach 1999-2002 liczba wycieczkowicz6w wzrosla o 31,7%. Obec- 

ie najwiecej obsluguje sie ich w obwodzie iwano-frankowskim. Ale <lane staty- 
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styczne dotyczace ruchu wycieczkowego nalezy uwazac za najmniej wiarygodne. 
Wiele wycieczek, zwlaszcza do Lwowa, organizuja nie biura podrozy, lecz rozne 
zaklady pracy, organizacje i instytucje. Opr6cz tego odwiedza region wielu indy- 
widualnych wycieczkowicz6w. 

1.4. Turysci w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych 
W statystyce ukrainskiej zaklady sanatoryjno-uzdrowiskowe set podzielone na 

dwie grupy: pobytu trwalego oraz pobytu 1-2 dniowego. W omawianym regionie 
bezwzgledna wiekszosc takich zakladow nalezy do grupy pierwszej. Zaklady dru- 
giej grupy wystepuja tylko w obwodzie lwowskim: w 2002 roku w siedemnastu 
takich plac6wkach bylo okolo 800 miejsc22• 

Wystepuja istotne trudnosci z interpretacja danych o dzialalnosci zaklad6w sa- 
natoryjno-uzdrowiskowych. Jest to spowodowane przede wszystkim problemami 
zwiazanymi z ewidencja liczby miejsc i kuracjuszy w poszczeg6lnych obwodach. 
Ponadto poczynajac od roku 2002, <lane statystyczne o liczbie kuracjuszy nie doty- 
cza roku kalendarzowego, lecz sezonu kuracyjnego, a mianowicie okresu od paz- 
dziemika poprzedniego roku do wrzesnia. Dlatego por6wnanie pod tym wzgledern 
roku 2002 z latami poprzednimi nie jest w pelni prawidlowe, 

Obecnie na terenie obwod6w poludniowo-zachodnich znajduje sie okolo 240 
zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych. Wiece] niz polowa przypada na obwod 
lwowski, trzecia czesc na zakarpacki. Og6lna liczba placowek w najblizszych la- 
tach moze sie nieco zrnniejszyc, Chodzi o to, ze czesc zakladow, przede wszystkim 
obslugujacych wypoczynek zorganizowany (schroniska wypoczynkowe, domy 
wczasowe itp.), zaprzestaje dzialalnosci uslugowej. 

W trzech obwodach og61na liczba lozek w zakladach sanatoryjno-uzdrowisko- 
wych wynosi prawie 34 tys. W latach 1998-2002 liczba Iozek malala, aw roku 
2002 nastapil wzrost. W obwodzie zakarpackim liczba miejsc zwiekszyla sie 
o 14% w por6wnaniu z rokiem 2001, ale w lwowskim nadal spadala. Og6lnie 
w latach 1998-200 I liczba miejsc w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych zma- 
lala o 5,6%. 

Liczba leczonych w calyrn poludniowo-zachodnirn regionie, po istotnym spad- 
ku w roku 1999, zaczela wzrastac, W latach 1999-2002 liczba kuracjuszy zwiek- 

22Zaklady leczenia sanatoryjno-uzdrowiskowego i wypoczynku zorganizowanego ludnosci 
dziela sie na: sanatoria, pensjonaty z leczeniem, sanatoria leczniczo-zapobiegawcze 
i podobne zaklady, przychodnie uzdrowiskowe, lecznice balneologiczne i zaklady leczenia 
borowina, domy wczasowe, pensjonaty wypoczynkowe, schroniska oraz inne zaklady 
wypoczynkowe, dzieciece Iecznicze zaklady sanatoryjne. Zakladami krotkotrwalego pobytu 
sa na Ukrainie pensjonaty i schroniska. 
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szyla sie o 10,8% i do konca 2002 roku nadal rosla. W 2002 roku 73% kuracjuszy 
przypadalo na obw6d lwowski ". W tym samym roku najwyzsze tempo wzrostu 
liczby leczonych zanotowano w obwodzie iwano-frankowskim. 

Tabela 16 
Baza sanatoryjno-uzdrowiskowa w obwodach poludniowo-zachodniej 

Ukrainy w sezonie 2000-2002 

Wyszczeg6lnienie Obwody 
a=2000 r. 

iwano- b=2001 r. 
frankowski lwowski zakarpacki razem 

c=2002 r. 
Liczba zakladow 

a 41 127 65 233 
b 38 127 69 234 
c 41 132 69 242 

Liczba miejsc 
a 4670 22800 6913 34383 
b 4139 22200 6244 32583 
c 4863 21646 7123 33632 

Liczba kuracjuszy 

I 
a 38536 219600 51732 309868 
b 39082 238404 47548 325034 
c* 43936 247508 47710 339154 

Liczba kuracjuszy w 2002 roku odnosi sie do okresu paidziemik 2001-wrzesien 2002. 
Zr6dlo: TypH3M s Yxpauri. CTaTHCTHlIHHH 610neTeHh. KH"iB 2002, 2003. 
Opracowania i biuletyny obwodowych urzedow statystycznych: iwano-frankowskiego, 
I owskiego i zakarpackiego (2001-2003). 

Sanatoria i pensjonaty lecznicze sa podstawa systemu podnoszenia zdrowot- 
osci na Ukrainie Zachodniej. W roku 2002 w trzech obwodach poludniowo- 

z.achodnich bylo 106 sanatori6w i pensjonat6w z uslugami leczniczymi: 20% og61- 
nej liczby takich zakladow na Ukrainie. W obwodzie lwowskim znajdowalo sie 

wie trzecie wszystkich zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych regionu. Przewaz- 
. e leza one w najwiekszych centrach uzdrowiskowych: Truskawcu, Morszynie 

iemirowie. Ich liczba dawala obwodowi lwowskiemu w roku 2001 drugie miej- 

Ilekroc w tekscie m6wi sie o liczbie kuracjuszy w zakladach sanatoryjno-uzdrowisko- 
. ch w 2002 roku, odnosi sie to do okresu sprawozdawczego pazdziernik 2001-wrzesien 
_002. 
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see na Ukrainie po Krymie. W obwodzie dzialalo w6wczas 14,6% wszystkich za- 
kladow sanatoryjno-uzdrowiskowych w kraju. 

Tabela 17 
Zaklady sanatoryjno-uzdrowiskowe w obwodach poludniowo-zachodniej 

Ukrainy w 2002 roku 

Wyszczeg6lnienie Obwodv 
a - liczba zakladow 
b - liczba lozek iwano- lwowski zakarpacki 

frankowski razem 
c - liczba kuracjuszy* 

Sanatoria i pensjonaty z leczeniem 
a 20 71 15 106 
b 3164 18300 3210 24674 
c 18030 224900 37489 280419 

Sanatoria leczniczo-profilaktyczne 
a 10 8 11 29 
b 800 700 1384 2884 
c 7091 7100 2464 16655 

Domy wczasowe i pensjonaty 
wypoczynkowe* * 

a 2 4  6 
b 195 100 - 295 
c 883 1000  1883 

Schroniska i inne obiekty 
wypoczynkowe 

a 9 28 43 80 
b 704 1800 2529 5033 
c 17932 5100 7757 30789 

*Liczba kuracjuszy w roku 2002 odnosi sie do okresu pazdziernik 2001 - wrzesien 2002. 
**Bez obwodu zakarpackiego. 
Zrodlo: Opracowania i biuletyny obwodowych urzedow statystycznych: iwano-frankow- 
skiego, lwowskiego i zakarpackiego (2002-2003). 

W roku 200 l w sanatoriach i pensjonatach leczniczych bylo 25,3 tys. miejsc, 
16,7% wszystkich tego typu miejsc na Ukrainie; 77% znajdowalo sie w obwodzie 
lwowskim. Przecietnie na jeden zaklad w 2002 roku przypadaly 233 miejsca. 
W latach 1990-2001 liczba miejsc spadla o 6%. Przyczyna byl kryzys gospodarczy 
lat dziewiecdziesiatych na Ukrainie, wskutek ktorego w tym okresie znacznie zma- 
lala liczba wypoczywajacych w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych regionu. 

124 

ZC2 

.:.=-00 
-_001 

oria 1 

okre 

anatoria 
roku 

h okolo 
· o-uzdrc 



� wszystkich za- 

Tabela 17 
rwo-zachodniej 

packi razem 

15 106 
1210 24674 
7489 280419 

11 29 
1384 2884 
2464 16655 

- 6 
- 295 
 1883 

43 80 
2529 5033 
7757 30789 

) 1 - wrzesien 2002. 

ych: iwano-frankow- 

lo 25,3 tys. miejsc, 
walo sie w obwodzie 
padaly 233 miejsca. 
I kryzys gospodarczy 
kresie znacznie zma- 
rwi skowych regionu. 

Czesc rmejsc w sanatoriach i pensjonatach wylaczono z eksploatacji w zwiazku 
z koniecznoscia przeprowadzenia remontow i modemizacji, zmiana przeznaczenia 
oraz z innych powod6w. 

Tabela 18 
Zaklady sanatoryjno-uzdrowiskowe w poludniowo-zachodnich 

obwodach Ukrainy w latach 2000-2002 

Wyszczegolnienie Liczba 
- 

a=2000 r. 
b=2001 r. obiektow lozek kuracjuszy* 
c=2002 r. 

Sanatoria i pensjonaty z leczeniem 
a 108 26114 264639 
b 113 25305 274284 
c 106 24674 280419 

Sanatoria leczniczo-profilaktyczne 
a 37 3289 15979 
b 32 2674 16789 
c 29 2884 16655 

Domy wczasowe i pensjonaty wypoczynkowe 
a 8 685 4037 
b 6 483 2583 
c 6** 295** 1883 

Schroniska i inne obiekty wypoczynkowe 
a 75 4242 28132 
b 79 4164 24604 
c 80 5033 30789 

Liczba kuracjuszy w roku 2002 odnosi sie do okresu pazdziemik 2001-wrzesien 2002. 
* Bez obwodu zakarpackiego. 

Zr6dlo: Opracowania i biuletyny obwodowych urzedow statystycznych: iwano-frankow- 
iego, lwowskiego i zakarpackiego (2001-2003). 

W okresie sprawozdawczym 2001-2002 na ten rodzaj zakladow przypadalo 
5% wszystkich kuracjuszy w regionie. Ogolem w sanatoriach i pensjonatach lecz- 

niczych kurowalo sie ponad 280 tys. osob; ponad 80% tej liczby - w zakladach 
obwodu lwowskiego. W ostatnich latach obserwuje sie wzrost liczby kuracjuszy 

sanatoriach regionu poludniowo-zachodniego. 
W roku 2002 bylo czynnych 29 sanatori6w leczniczo-profilaktycznych, licza- 

ych okolo 2 884 miejsc. Stanowia one blisko 20% wszystkich zakladow sanato- 
ryjno-uzdrowiskowych. Najwiecej jest ich w obwodzie zakarpackim. W ostatnich 
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latach liczba tych sanatoriow w poludn iowo-zachodnim regionie spadla. Liczba ku- 
racjuszy w sanatoriach leczniczo-profilaktycznych stanowi blisko 5% og6lnej licz- 
by kuracjuszy w regionie. Najwiecej tego typu zakladow jest w obwodzie zakar- 
packim, lecz poziom ich wykorzystania jest bardzo niski. W 2002 roku tylko 
14,8% z 6 700 kuracjuszy odnotowanych w sanatoriach leczniczo-zapobiegaw- 
czych regionu przypadalo na obwod zakarpacki, gdy na obwody iwano-frankowski 
i lwowski - po 42,6 % . 

W roku 2002 bylo szesc zakladow zaliczanych do grupy domow wczasowych 
i pensjonat6w wypoczynkowych, czyli tylko 2,2% ich og6lnej liczby na Ukrainie. 
Ta grupa zakladow w warunkach przechodzenia do gospodarki rynkowej okazala 
sie jedna z najmniej konkurencyjnych. Dlatego w latach dziewiecdziesiatych ich 
og6lna pojemnosc recepcyjna istotnie sie zmniejszyla, W roku 2002 w domach 
wczasowych i pensjonatach wypoczynkowych bylo tylko 295 miejsc; skorzystaly 
z nich 1 883 osoby . 

W calym regionie znajduje sie okolo 80 schronisk i innych obiektow, skupio- 
nych zwlaszcza w obwodach zakarpackim i lwowskim. W ostatnich latach ich licz- 
ba sie zwieksza, przede wszystkim przybywa nowych, niewielkich prywatnych 
schronisk. Znaczna czesc obiektow o charakterze wypoczynkowym w ostatnim 
okresie zmienila organizacyjno-prawna forme wlasnosci i wlascicieli. W wielu 
z nich prowadzone Sq przez nowych gestorow roboty budowlano-remontowe i mo- 
demizacyjne. 

W latach 2001-2002 w obwodach zakarpackim i iwano-frankowskim liczba 
miejsc i liczba turystow w obiektach schroniskowych dynamicznie rosly. W obwo- 
dzie zakarpackim og6lna liczba osob korzystajacych z tych obiektow wzrosla 
o 68,8%; w iwano-frankowskim - o 42%. Ale w obwodzie lwowskim nie zostala 
jeszcze przezwyciezona tendencja spadkowa w tym sektorze uslug. Co ciekawe, 
w roku 2002 na obwod iwano-frankowski przypadalo 58% wszystkich kuracjuszy 
w regionie korzystajacych z tej bazy, choc na jego terenie znajduje sie tylko 11,2% 
zakladow tej kategorii, reprezentujacych 14,0% miejsc. 

2. Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej w swietle 
badari marketingowych 

W ramach badan marketingowych ruchu turystycznego na Ukrainie Zachodniej 
ankietowano turyst6w w 21 miejscowosciach recepcyjnych. Badania przeprowa- 
dzono dwuetapowo: w sezonie letnio-jesiennym 2002 roku i zimowym 2002-2003. 
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Ogolem uzyskano 1 058 ankiet. Badania objely: 
• trzy stolice obwod6w, a zarazem centra turystyki kulturowej i biznesowej 
- Lw6w, Uzhorod i Iwano-Frankowsk; 

• trzy osrodki turystyki kulturowej w obwodach lwowskim i zakarpackim - 
Z6lkiew, Olesko i Mukaczewo; 

• cztery osrodki uzdrowiskowe - Truskawiec, Morszyn i Lubin Wielki 
w obwodzie lwowskim oraz Czynadiewo w zakarpackim; 

• piec osrodkow wypoczynkowych: Rach6w w obwodzie zakarpackim, 
Slawsko w lwowskim oraz Jaremcze, Bolech6w i Worochte w iwano-fran- 
kowskim; 

• siedem osrodkow narciarskich: Slawsko, Tysowiec i Orawczyk w obwo- 
dzie lwowskim, Polanice i Bukowel w iwano-frankowskim, Dragobrat 
i Kostryno w zakarpackim. 

Analize ankiet przeprowadzono odrebnie dla okres6w letnio-jesiennego i zimo- 
vego. Zbadano, jak turysci krajowi i zagraniczni oceniaja infrastrukture i ofero- 

ane produkty turystyczne. 
Badania marketingowe objely takze adrninistracje rejonowa, Mialy na celu po- 

znanie opinii przedstawicieli wladz lokalnych na temat atrakcyjnosci turystycznej 
oszczeg6lnych rejon6w i mozliwosci rozwijania tam produkt6w turystycznych. 

2.1. Przyjazdy mleszkaricow Ukrainy w sezonie letnim 
i zimowym 

W sezonie jesienno-letnim glownym celem przyjazdu turyst6w do poludniowo- 
zachodnich obwod6w, deklarowanym przez 49,8% badanych, byl wypoczynek. 
Vyjatek stanowily jedynie miejscowosci wyspecjalizowane w lecznictwie uzdro- 
viskowym: Truskawiec, Morszyn i Lubin Wielki. W tych miastach odsetek tury- 
t6w, kt6rzy zamierzali sie leczyc, wynosil 67, 1 %. 

Wiekszosc turyst6w wybierala dluzszy pobyt (66,7%), sporo jednak wypoczy- 
valo kr6tko (33,3%). Do miast, w kt6rych przewazal dlugookresowy wypoczynek, 

zaliczaja sie: Morszyn (95,5%), Truskawiec (94,4%), Lubin Wielki (95,3%) oraz 
ukaczewo (92,6%). Pobyt trwal tam zazwyczaj od 7 do 24 dni. 

Krotkotrwaly pobyt by! charakterystyczny dla miast bedacych gl6wnymi cela- 
i wycicczek. Do tej grupy naleza: Lw6w (58,3%), Rach6w (95,6%) i Olesko 

90%). Okres pobytu z reguly nie przekraczal tam 4 dni (od 1 do 4). Sq tez centra, 
o kt6rych mniej wiecej tyle samo turyst6w przyjezdzalo na dlugo i na kr6tko. Na- 
za do nich: Slawsko (46,4% na krotko, 53,6% - na dluzszy okres), Jaremcze 

· Worochta (54,2% - na krotko, 45,8% - na dluzej). 
Najpopularniejszym rodzajem transportu by! pociag (37,8%); drugie miejsce 

zajrnowal samoch6d (27,0%). Jako baze noclegowa turysci najczesciej wykorzys- 
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tywali sanatoria (36,0%), mieszkania prywatne (15,8%), mieszkania krewnych 
i znajomych (12,8%). Szczegolnie popularne byly sanatoria w Truskawcu, Morszy- 
nie i Lubinie Wielkim. Udzial sanatoriow w strukturze wykorzystywanej bazy noc- 
legowej wynosi tam 70,3%. 

Turysci najczesciej sami organizowali wyjazd (40,2%). Wysoki byl tez udzial 
podrozy organizowanych przez zaklady pracy lub zwiazki zawodowe (22,8%). 
Brak wyraznej tendencji, jesli chodzi o towarzyszy podrozy, Mogl to bye partner 
zyciowy (maz, zona - 27,4%), krewni (21,4%), znajomi (23,5%). Turysci jezdzili 
tez sami (27,7%). 

Wydatki zwiazane z wypoczynkiem ankietowani oceniali og6lnie jako srednio 
wysokie (60,7%): 

• do 100 hrywni wydawalo 19,3%, 
• 100-500 - 41,5%, 
• 500-1000-20,5%, 
• ponad 1000- 18,7%. 
Wolny czas turysci spedzali na zwiedzaniu zabytkow (47,3%), atrakcji przy- 

rodniczych (36,7%), na wedrowaniu szlakami (25,3%). Z wyjazdu byli zazwyczaj 
zadowoleni (53,1 %); swiadczone na miejscu uslugi oceniali srednio. Najczesciej 
zadowoleni byli z zakwaterowania i wyzywienia, najrzadziej - z imprez kul- 
turalnych i sportowo-rekreacyjnych oraz ze stanu szlak6w turystycznych. Sposrod 
elernentow przygotowania miejsc pobytu najlepiej oceniali: cisze i spok6j (50,6%), 
stan srodowiska przyrodniczego (49,7%), goscinnosc mieszkancow (38,0%). Naj- 
nizej zas - mozliwosc robienia zakupow, oznakowanie atrakcji turystycznych, 
nocne zycie. Do najwazniejszych cech odwiedzanego terenu zaliczali dobre wa- 
runki zamieszkania (55,4%), nieskazone srodowisko przyrodnicze (62,9%), este- 
tyke (57,1 %), piekne krajobrazy (67,3%). Do najrnniej istotnych - mozliwosc 
zrobienia zakupow. 

Informacji przed podroza turysci przewaznie zasiegali u znajomych (37,0%) 
lub opierali sie na wlasnych doswiadczeniach (41,4%). Z reguly wykazywali chec 
ponownego przyjazdu za rok (40,7%) lub w ciagu kilku najblizszych lat (34,9%), 
glownie latem (72,4%). 

Respondentami byly osoby w dose zroznicowanyrn wieku: ponizej 20 lat - 
6,6%; od 20 do 29 - 24,6%; od 30 do 39 - 19,6%; od 40 do 49 - 24, 1 %; od 50 
do 59 - 15,0%; 60 lat i wiecej - 10, 1 %. Warto zwrocic uwage, ze 74, 1 % ankie- 
towanych mialo wyzsze wyksztalcenie. Istotnej roznicy w odsetkach kobiet 
i mezczyzn oraz osob zonatych/zameznych i samotnych nie stwierdzono. Przewa- 
zali rnieszkancy Ukrainy (81,8%), zwlaszcza z obwod6w zachodnich. 

Zima glownyrn celem przyjazdu, deklarowanym przez 88,9% badanych, byla 
jazda na nartach i uprawianie innych sportow zimowych. Wynika to z badari prze- 
prowadzonych w Slawsku, Tysowcu, Polanicy, Bukowelu i Dragobracie. Wyjatek 
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stanowily jedynie miasta wyspecjalizowane w funkcji uzdrowiskowo-leczniczej. 
Wiekszosc turyst6w wybierala wypoczynek krotkotrwaly (74,0%): od I do 4 dni. 
Sporo przyjezdzalo najeden dzieri i nie korzystalo z bazy noclegowej (37,8%). 

Najpopularniejszym wsrod turyst6w rodzajem transportu byl pociag (50,5%), 
na drugim zas miejscu - samoch6d (46,7%). Jako baze noclegowa wykorzystywa- 
li zwlaszcza mieszkania prywatne (48,2%). Wyjazd najczesciej organizowali sami 
(75,2%) i zabierali ze soba znajomych (48,6%). Wydatki zwiazane z wypoczyn- 
ciern ksztaltowaly sie nastepujaco: 

• do I 00 hrywni wydawalo 56,5% ankietowanych, 
• 100-500-25,2%, 
• 500-1000- 19,0%, 
• ponad 1000 - 6,4%. 
Wolny czas przyjezdni poswiecali glownie na uprawianie sport6w narciarskich 

(98,4%). Byli zazwyczaj zadowoleni z pobytu (57,4%), uslugom zas przyznawali 
od 3 do 5 punkt6w (stosowano pieciopunktowa skale oceny). Najwyzej (4 pkt.) 
oceniali warunki do uprawiania sport6w (53,2%) oraz kulture i jakosc obslugi 
60,2%). Wielu odpowiadaly warunki wyzywienia (23,3% ocenilo je na 4 pkt., 
9,3% - na 5). Najmniej zadowoleni byli z informacji turystycznej i mozliwosci 

zrobienia zakup6w. Wiekszosc turyst6w nie korzystala z ogolnodostepnej komuni- 
acji (75,8%) ani uslug pocztowych (68,6%), nie uczestniczyla w imprezach kultu- 

ralnych (79, 1 %). Z badan mozna wnioskowac, ze turysci przyjezdzali glownie, by 
j zdzic na nartach, dlatego korzystali wylacznie z uslug zwiazanych z uprawianiem 

portu, rezygnujac z tych, kt6re byly dla nich w tym wypadku mniej istotne. 
Do element6w zwiazanych z miejscem wypoczynku, najlepiej ocenianych 

przez respondent6w (przyznano 5 pkt.) nalezaly: mozliwosc uprawiania sportow 
77,2%), cisza i spok6j (65,4%), stan srodowiska przyrodniczego (72,8%), goscin- 

nose miejscowej ludnosci (42,5%). Najgorzej oceniono (po 2 pkt.) oznakowanie 
atrakcji turystycznych (34,6%) i mozliwosc zwiedzania muze6w (34,6%). Do naj- 

azniejszych zalet turysci zaliczali nieskazone srodowisko przyrodnicze (88,2%), 
latwosc dojazdu (84,2%), piekne krajobrazy (73,5%) oraz mozliwosc uprawiania 
port6w (79,8%). Do najmniej istotnych - mozliwosc zwiedzania muzeow 
50, l %). Przed podroza wiedze na temat miejsca wypoczynku turysci czerpali za- 

Z\ yczaj z wlasnego doswiadczenia (51,2%). 
Ankietowani wyrazali chec ponownego przyjazdu jeszcze w tym samym roku 

55,2%) lub w nastepnyrn ( 16,7%), glownie zima na narty (88,3%). 
Respondenci byli w dose zroznicowanym wieku: ponizej 20 lat - 7,6%; od 20 

do 29 - 48,1%; od 30 do 39 - 25,1%; od 40 do 49 - 12,4%; od 50 do 59 - 
- 6%; 60 lat i wiecej - 1,2%. 

Wsrod ankietowanych 78,7% to osoby z wyzszyrn wyksztalceniern, 56, I% - 
zonaci/zamezni, 54,3% - nie posiadajacy dzieci. Nieznacznie przewazali mez- 

129 



czyzni (55,8%). Wedlug miejsca stalego zamieszkania, najwiecej bylo mieszkan- 
c6w Ukrainy (97,1%), zwlaszcza zobwod6w lwowskiego (31,4%), kijowskiego 
(16,5%), iwano-frankowskiego (15,7%) i czerniowieckiego (13,2%). Byli tez go- 
scie zagraniczni (3,5%). 

2.2. Przyjazdy turyst6w zagranicznych 
Z badan przeprowadzonych w okresie letnim i zimowym wynika, ze glowne 

motywy przyjazdu turyst6w zagranicznych to wypoczynek (43,0%), wycieczka 
krajoznawcza (14,0%), leczenie (17,2%), wyjazd sluzbowy (9,7%) ijazda na nar- 
tach (8,6%). Czas pobytu wiekszosci (57,9% ) wahal sie od 1 do 4 dni, czyli byly 
to pobyty krotkotrwale. 

Turysci zagraniczni korzystali najczesciej z transportu kolejowego ( 46,2%) 
oraz samochodowego (27,4%). Najpopularniejsze miejsca noclegu to hotele 
(25,5%) i sanatoria (25,5%), mieszkania prywatne (16,7%), mieszkania krewnych 
i znajomych (20,0%). Wyjazd turysci organizowali zazwyczaj samodzielnie 
(43,0%) lub za posrednictwem biura podrozy (22,1%). 

Wydatki zwiazane z pobytem turystycznym ankietowani oceniali jako srednio 
wysokie (47,3%) lub niskie (27,9%). Do 100 hrywni wydawalo 13,0% ankietowa- 
nych; 100-500-35,2%; 500-1000-16,7%; wiecej niz 1000-35,1%. 

Wsrod turyst6w zagranicznych najwiekszyrn zainteresowaniem cieszyly sie: 
Lw6w, Truskawiec, Morszyn, Jaremcze i Uzhorod; nieco mniejszym - Slawsko 
i Rach6w. Glownie byli to goscie z Rosji (7,2% wszystkich badanych), Polski 
(4,9%), Bialorusi (3,8%), Czech (1,1%), Niemiec (0,4%), Moldowy (0,4%), Slo- 
wacji (0,2%) i Stan6w Zjednoczonych (0,2%). Wsrod Polak6w duza popularnoscia 
cieszyl sie Lw6w (32,2%). Bialorusini woleli Truskawiec (6% wszystkich turyst6w 
w rniescie) i Morszyn (10,3%). Rosjanie przedkladali miasta obwodu zakarpackie- 
go i Lw6w. 

Wolny czas cudzoziemcy spedzali na ogladaniu zabytk6w (61,3%) oraz atrak- 
cj i przyrodniczych ( 41,9%). Z przyjazdu byli zazwyczaj zadowoleni (56,9%); Oce- 
na poziomu us lug ksztaltowala sie nieco powyzej sredniej: 5-3 punkt6w (w skali 5- 
punktowej). Na 4 punkty oceniali kulture i jakosc obslugi (55,2% ankietowanych), 
uslugi w zakresie wyzywienia (57,0%) i nocleg6w (55,2%). Najgorzej, na 
3 punkty, oceniali wyb6r rozrywek (50,2%) i stan szlakow turystycznych (53,4%). 

Najwyzej (5 pkt.) ankietowani ocenili cisze i spokoj (53,4%) oraz stan sro- 
dowiska przyrodniczego (58,6%). Najnizej (3 pkt.) - oznakowanie atrakcji tury- 
stycznych (46,5%) i mozliwosci zrobienia zakupow (41,4%). Do najwazniejszych 
warunk6w wypoczynku, ocenionych na 5 punkt6w, zaliczali: nieskazone srodowi- 
sko przyrodnicze (79,3%), dogodnosc dojazdu (60,3%), poczucie bezpieczenstwa 
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(72,4%), dobre warunki zamieszkania (67,2%), dobre wyzywienie (58,6%), jakosc 
obslugi (60,3%). 

Zrodlem informacji o miejscu wypoczynku byla w wiekszosci wypadkow ro- 
dzina lub znajomi ( 44, 1 % ankietowanych), a poza tym poprzednie doswiadczenia 
(25,8%). Wiekszosc ankietowanych wyrazila chec ponownego przyjazdu 
w nastepnym roku (32,2%) lub w ciagu kilku najblizszych lat (31,2%), glownie 
latem (64,4%). Jako eel wymieniano pobyt w sanatorium (27,4%), w domu wcza- 
sowym (17,9%) lub uprawianie sport6w zimowych (19,4%). 

Struktura wiekowa turystow zagranicznych byla nastepujaca: ponizej 20 lat - 
9,3% ankietowanych, 20-29 - 23,2%, 30-39 - 22,1 %, 40-49 - 20,9%, 50-59 
- 16,3%, 60 lat i wiecej - 8,2%. Przewazali ludzie z wyksztalceniem wyzszym 
(60,2%), zonaci/zarnezni (64,5%), z dziecmi (61,3%). Wsrod wypoczywajacych 
bylo wiecej kobiet (53,8%). Turysci pochodzili najczesciej z Rosji (32,2%), Polski 
(29, I%) i Bialorusi (17,2%); byli tez goscie z Niemiec, Holandii, Czech, Stan6w 
Zjednoczonych, Kanady, Chin, Indii i Moldowy. 

2.3. Charakterystyka marketingowa turyst6w w obwodach 
Ukrainy Zachodniej 

W obwodzie iwano-frankowskim wyniki badan marketingowych turystyki 
przyjazdowej wykazaly, ze glowne cele odwiedzin to jazda na nartach (43,5%) 
i wypoczynek (35,5%). 

Przewazaly pobyty krotkotrwale (67,3% ankietowanych). Wiekszosc zatrzyma- 
la sie w mieszkaniach prywatnych (21,0%), osrodkach turystycznych (14,5%) 
i hotelach (16,9%). Do miejsca docelowego turysci zazwyczaj docierali samocho- 

m (55, 1 %) lub pociagiern (21,8%). Podroz najczesciej organizowali sami 
60, l %). Najwiecej przyjezdzalo w gronie znajomych ( 42,3%). Wolny czas spe- 
zali na zwiedzaniu atrakcji turystycznych (31,4%) i uprawianiu sport6w narciar- 

skich (48,4%). 
Wydatki occniali og6lnie jako srednio wysokie (58, 1 %) lub wysokie (32,2%). 

ruktura wydatkow byla nastepujaca: do 100 hrywni - 29,1 % ankietowanych; 
100-500 - 57,3%; 500-1000- 5,8%; ponad 1000- 7,8%. 

Zadowolonych z wyjazdu bylo 46,0%: najbardziej z wyzywienia (38,5% ankie- 
towanych ocenilo je na 5 pkt., 32,0% - na 4), nocleg6w (52,2% - 5 pkt.; 29,4% 
- 4 pkt.), wyposazenia rekreacyjno-sportowego (44,6% - 4 pkt.), jakosci uslug 

,7% - 4 pkt.). Najgorzej oceniano stan szlak6w oraz informacje turystyczna. 
Dose wysoko respondenci oceniali stan srodowiska przyrodniczego (62,7% na 

: pkt.), cisze i spok6j (54,6% - 5 pkt.). Najgorzej - mozliwosci prowadzenia 
. cia nocnego. Do najwazniejszych element6w w miejscu wypoczynku ( ocenia- 
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nych na 5 pkt.) zaliczali: nieskazone srodowisko przyrodnicze (72,7%), piekne kra- 
jobrazy (76,6%) i warunki zakwaterowania (60,2%). 

Informacje na temat mozliwosci wypoczynku w obwodzie uzyskali od rodziny 
lub znajomych (37,1 %) albo opierali sie na wlasnyrn doswiadczeniu (36,3%). 

Ponad jedna trzecia chciala przyjechac po raz kolejny w ciagu najblizszych lat, 
46,8% - jeszcze w tym samym roku, glownie zima (56,3%), przewaznie w celu 
uprawiania sportow zimowych (52,3%) lub pobytu w osrodku wypoczynkowym 
(26,4%). 

Struktura wiekowa respondent6w byla nastepujaca: ponizej 20 lat - 13,9%; 
20-29 - 38,9%; 30-39 - 27,8 %; 40-49 - 14,8%, 50-59 - 2,8%, 60 lat 
i wiecej - 1,8%. Odsetek os6b z wyksztalceniem wyzszym - 62,9%, mezczyzn 
- 53,2%, zonatych/zameznych - 54,0%, posiadajacych dzieci - 51,6%. Miej- 
seem stale go zamieszkania byly rozne regiony Ukrainy, glownie Zachodniej .. 
Z obwodu kijowskiego pochodzilo 22,6%, lwowskiego - 8,9%, czemiowieckiego 
- 19,3%, tamopolskiego - 1 I ,3%, iwano-frankowskiego - 21,0%. Udzial cu- 
dzoziemc6w wynosil 16, 1 %: gl6wnie z Polski, Rosji, Niemiec i Moldowy. 

W obwodzie lwowskim badania wykazaly, ze gl6wne cele przyjazd6w to wy- 
poczynek (34,3%), leczenie uzdrowiskowe (21,6%) i uprawianie narciarstwa 
(20,7%). Dorninowaly pobyty dlugookresowe (54, 1 % ankietowanych). Wiekszosc 
zatrzymala sie w sanatoriach (26, 1 %), mieszkaniach prywatnych (23,3%), osrod- 
kach turystycznych (15,4%); 13,7% nie korzystalo z zadnej z wymienionych moz- 
liwosci noclegowych. 

Do miejsca docelowego turysci zazwyczaj docierali samochodem (37,2%) lub 
pociagiem (39,1 %). Podroz najczesciej organizowali sami (58,5%); niekt6rzy ko- 
rzystali z uslug firm turystycznych (11,1%) lub zwiazkow zawodowych (18,0%). 
Wolny czas spedzali na zwiedzaniu zabytkow, muze6w (34,6%), atrakcji przyrod- 
niczych (26,3%), wedrowaniu szlakami turystycznymi (25,0%). Podrozowali za- 
zwyczaj ze wspolrnalzonkiern (33,8%) lub w gronie znajomych (28,9%). 

Wydatki byly bardzo zroznicowane: w granicach od 20 do 2000 hrywni. Tury- 
sci oceniali je jako srednio wysokie (59, l %). Struktura wydatk6w byla nastepuja- 
ca: do 100 hrywni - 39,6% ankietowanych; 100-500 - 27,7%; 500-1000 - 
18,6%; ponad 1000- 14,1 %. 

Wiekszosc ankietowanych byla zadowolona z pobytu (65,4%). Najbardziej od- 
powiadalo im wyzywienie (29,7% przyznalo mu 5 pkt.; 47,3% - 4). Najmniej 
zadowoleni byli z uslug handlu, mozliwosci spedzania czasu, stanu szlakow tury- 
stycznych. Przygotowanie recepcyjne i uslugowe obwodu uznali za srednie. Dose 
wysoko cenili natomiast stan srodowiska przyrodniczego (59,5% - na 5 pkt.), ci- 
sze i spok6j (54,3% - 5 pkt.). Najgorzej oceniali oznakowanie atrakcji turystycz- 
nych (28,3% - 3 pkt., 24,4% - 2 pkt.). Do najwazniejszych element6w (czyli 
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takich, kt6rym przyznaja 5 pkt.) zaliczali: poczucie bezpieczenstwa (73,6%), nie- 
kazone srodowisko przyrodnicze (79, 1 %), porzadek, estetyke, czystosc (66,4%), 

piekne krajobrazy (58,8%), dogodnosc dojazdu (56,7%). 
W najblizszych latach chcialoby powrocic 31,9% ankietowanych; 27,9% - 

jeszcze w tym samym roku, glownie latem (60,3%), przewaznie w celu leczenia 
anatoryjnego (21,2%) lub uprawiania sport6w zimowych (27,1 %). 

Struktura wiekowa respondent6w byla nastepujaca: ponizej 20 lat - 6,3%; 20- 
29 - 33,7%; 30-39 - 26,2%; 40-49 - 17,2%; 50--59 - 9,6%; 60 lat i wiecej - 
7,0%. Odsetek respondent6w z wyksztalceniern wyzszyrn - 75,6%. Nie bylo 
i totnych roznic, jesli chodzi o stan cywilny, posiadanie dzieci, plec. Respondenci 
pochodzili z roznych region6w Ukrainy, glownie obwod6w: kijowskiego - 
16,3%, lwowskiego - 30,4%, wolynskiego - 8,8,%, odeskiego - 5,5%, iwano- 
frankowskiego - 4,5%, oraz z Polski, Rosji i Bialorusi. 

W obwodzie zakarpackim glowne cele przyjazdu to wypoczynek (39,5%) 
i uprawianie narciarstwa (46,0%). Nie stwierdzono wyrainej dominacji pobyt6w 

r6tkich lub dlugich. Turystow, kt6rzy przebywali od 1 do 2 dni, bylo 48, 1 %; tych, 
ctorzy korzystali z wiecej niz 4 nocleg6w - 51,9%. Wiekszosc nocowala 

mieszkaniach prywatnych (13,2%), osrodkach turystycznych (32,7%), mieszka- 
niach rodziny i znajomych (13,6%). Do miejsca docelowego turysci zazwyczaj do- 
tawali sie samochodem (38,0%) lub pociagiern (37,1%). 

Podroz zazwyczaj organizowali sami (66,8%); prawie zawsze wyjezdzali ze 
znajomymi (32,7%), rodzina (20,9%) lub wspolmalzonkiem - 26,5%. Wolny czas 

pedzali na zwiedzaniu zabytk6w, muze6w (31,2%), atrakcji przyrodniczych 
26,8%), uprawianiu sport6w narciarskich (55, 1 %). 

Wydatki na wypoczynek oceniali jako srednio wysokie (68,3%), rzadziej - ni- 
kie (22,4%). Struktura wydatkow byla nastepujaca: do 100 hrywni - 39,8% an- 

cictowanych; 100-500 - 51,6%; 500-1000- 3,9%; ponad 1000 -4,7%. 
Wiekszosc ankietowanych byla zadowolona z pobytu (60,6%); najbardziej 

z wyzywienia (33,3% ocenilo je na 5 pkt., 39,5% - na 4), noclegu (34,2% - 
- pkt., 47,0% - 4), kultury obslugi (49,5% - 4 pkt.), wyposazenia sportowo- 
r kreacyjnego (47,3% - 4 pkt.). Najmniej satysfakcjonowaly ich uslugi handlu 

0,6% - 3 pkt.), stan szlak6w, informacja turystyczna. Dose wysoko oceniali 
oscinnosc miejscowej ludnosci (53,8% - 5 pkt.), stan srodowiska przyrodnicze- 
o (62,5% - 5 pkt.), cisze i spok6j (51,4% - 5 pkt.). Najgorzej oceniali oznako- 
anie atrakcji turystycznych (27,9% - 3 pkt., 28,5% - 2 pkt.), mozliwosc doko- 

nania niczbednych zakup6w (36,5% - 3 pkt., 20,4% - 2 pkt.). 
Do najwazniejszych element6w w miejscu pobytu (czyli ocenionych na 5 pkt.) 

zaliczali: nieskazone srodowisko przyrodnicze (73,7%), piekne krajobrazy 
(75,0%), dobre warunki zamieszkania (71,8%). 
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Za rok chcialo znow przyjechac 31,9%; w kolejnych latach - 36,6%, glownie 
zima (58,1 %), przewaznie w celu uprawiania sportow zimowych (30,7%) lub po- 
bytu w osrodku wypoczynkowym (24,4%). 

Struktura wiekowa respondentow byla nastepujaca: ponizej 20 lat - 8,3%; 20- 
29 - 30,3%; 30-39 - 21,3%; 40-49 - 25,0%; 50-59 - 12,0%; 60 lat i wiecej 
- 3, 1 %. Odsetek osob z wyksztalceniern wyzszym - 67 ,8%, zamez- 
nych/zonatych - 64,4%, posiadajacych dzieci - 57,6%; przewazaly kobiety 
(53,2%). Miejscem stalego zamieszkania byly rozne regiony Ukrainy, glownie ob- 
wody: lwowski - 14,5%, kijowski - 16,6%, zakarpacki - 26,8%, czemiowiecki 
- 4,7%, iwano-frankowski - 10,6%. Cudzoziemcow bylo 13,6%: najwiecej 
z Polski, Rosji, Bialorusi, Czech i Moldowy. 

2.4. Sektor turystyki przyjazdowej w opinii przedstawicieli 
administracji terenowej 

W obwodzie iwano-frankowskim ankieta objela 14 urzedow rejonowych oraz 
cztery miejskie. W badaniu uwzgledniono rejony: bohorodczariski, bolechowski, 
dolinianski, halicki, horodenkowski, kaluski, kolornyjski, kosowski, nadworniari- 
ski, rohatyriski, rozniatowski, tlumacki, tysmienicki, werchowynski, oraz miasta 
wydzielone: Iwano-Frankowsk, Bolechow, Jaremcze i Kolomyje. 

Badania wykazaly, ze ponad polowe tych rejonow charakteryzuje srednio roz- 
winieta funkcja turystyczna. Wysoko rozwinieta funkcja turystyczna cechuje tylko 
trzy: dolinianski, kolornyjski i kosowski (20%). 

W dwunastu na osiernnascie badanych urzedow lokalnych uwaza sie, ze 
w obrebie rejonow nalezy rozwijac zwlaszcza takie formy turystyki, jak uzdrowi- 
skowa (w 11 rejonach), ekoturystyka (w 13), wypoczynkowa (11), piesza (13), 
biznesowa (10) i religijna (10). Mniejsze set mozliwosci rozwoju turystyki wodnej, 
przygranicznej i tranzytowej. W rejonach polozonych w Karpatach przyznaje sie 
priorytet specjalistycznej turystyce gorskiej. 

W trakcie ankietowania badano opinie administracji lokalnej na temat poziomu 
zagospodarowania turystycznego poszczeg6lnych rejonow. Przedstawiciele dzie- 
sieciu rejonow okreslili ten poziom na swoim terenie jako niski. Osmiu uznalo go 
za sredni. 

W ocenie przedstawicieli rejon6w istnieja wszelkie przeslanki do rozwoju tury- 
styki zagranicznej. Niestety, turystyczna atrakcyjnosc omawianego obwodu jest 
w tcj chwili oceniana nienajlepiej. Jedenascie sposrod osiemnastu rejonow i miast 
na prawach rejonu reprezentuje sredni stopieri atrakcyjnosci turystycznej; cztery 
rejony - niski, trzy - wysoki. Lokalna oferte turystyczna administracje rejonowe 
oceniaja jako srednia, Wiekszosc ankietowanych jest zdania, ze obecna jej atrak- 
cyjnosc nalezaloby podniesc. 
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Badania mialy tez na celu okreslenie barier w rozwoju lokalnej oferty tury- 
tycznej. Za jeden z najistotniejszych problem6w, wymagajacych natychmiastowe- 

go rozstrzygniecia, przedstawiciele pietnastu rejon6w uznaja niedostatek srodkow 
ansowych. Za niekorzystna ceche uznaje sie tez slaba dostepnosc komunikacyj- 

na, 
Obw6d iwano-frankowski jest bogaty w atrakcje przyrodnicze i kulturowe, to- 

ez turystyka ma wszelkie szanse, by stac sie motorem rozwoju gospodarczego. 
� tym celu niezbedna jest modernizacja turystycznego zaplecza (w 11 rejonach), 

rozw6j atrakcji turystycznych oraz polepszenie jakosci uslug i kwalifikacji kadry. 

W obwodzie lwowskim badanie objelo urzedy reprezentujace szesnascie rejo- 
n6w: brodzki, buski, gr6decki, kamionkowski, mikolajowski, mosciski, przemy- 
'Janski, pustomycki, radziechowski, sokalski, starosamborski, stryjski, turkawski, 
zloczowski, zolkiewski i zydaczowski, a ponadto miasta: Boryslaw, Czerwono- 
gr6d, Drohobycz, Lw6w, Sambor i Stryj. 

Badania ankietowe wykazaly, ze wiekszosc rejon6w cechuje malo i srednio 
rozwinieta funkcja turystyczna. Wysoko rozwinieta funkcje turystyczna maja tylko 
trzy: zolkiewski, starosamborski i turkawski, oraz dwa miasta: Lw6w i Boryslaw, 

W obrebie rejon6w sa wszelkie przeslanki do rozwoju takich form turystyki, 
jak: wypoczynkowa (w 13 rejonach i 4 miastach), ekoturystyka (w 10 rejonach), 
mysliwska (w 12 rejonach), wycieczkowa (w 9 rejonach i 4 miastach), piesza (w 6 
rejonach), przygraniczna (w 8 rejonach), tranzytowa (w 5 rejonach i 3 miastach), 
uzdrowiskowa (w 5 rejonach) i religijna (w 6). Przedstawiciele administracji pan- 
twowej z siedmiu rejon6w okreslili poziom zagospodarowania turystycznego jako 

�r dni. Pozostali uznali go za niski lub niedostateczny. 
Obw6d lwowski jako przygraniczny ma mozliwosci rozwijania turystyki przy- 

jazdowcj z zagranicy. Wiekszosc rejon6w wykazuje obecnie srednia atrakcyjnosc 
pod tym wzgledem (9 na 16 badanych). Wysokim stopniem atrakcyjnosci odznacza 

i� jcdynic rejon turkawski oraz miasta: Lwow, Drohobycz i Sambor. Pozostale 
rejony cechuje niski poziom wykorzystania walor6w i atrakcji, zwlaszcza 
\, turystyce zagranicznej. Wynika to glownie z braku bazy wypoczynkowej na od- 
powiednim poziomie, slabo rozbudowanej infrastruktury turystycznej, niedosta- 
tecznego rozwoju uslug, nienajlepszego stanu obiekt6w potencjalnie atrakcyjnych. 

Lokalna ofcrte turystyczna przcdstawiciele rejon6w oceniaja jako srednia (w 8 
rcjonach) lub nicdostateczna (pozostali). Do trudnosci w jej rozwijaniu zaliczaja 
najczesciej brak zrodel ftnansowania, bariery organizacyjno-prawne, nienajlepsze 
warunki dojazdu, mala liczbe miejsc atrakcyjnych z turystycznego punktu widze- 
ma. 

Z uzyskanych opinii lokalnych wynika, ze obw6d lwowski ma warunki przy- 
rodnicze i spoleczno-kulturowe sprzyjajacc turystyce, totez moze sie ona stac prze- 
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slanka lokalnego rozwoju we wszystkich rejonach obwodu i miastach wydzielo- 
nych oprocz Czerwonogrodu. W tym celu niezbedna jest modemizacja zaplecza 
turystycznego (zadanie to jest na pierwszym miejscu wsrod priorytetow) oraz roz- 
w6j atrakcji turystycznych, polepszenie jakosci uslug i kadr, prowadzenie marke- 
tingu i promocji. 

W obwodzie zakarpackim kwestionariusz wypelnili przedstawiciele adminis- 
tracji w dwunastu rejonach: berehowskim, chustowskim, irszawskim, mizhirskim, 
pereczynskim, rachowskim, swalawskim, tiaczowskim, uzhorodzkim, wielkoberez- 
nianskim, winohradzkim i wolowieckim, oraz w miastach Uzhorodzie i Mukacze- 
w1e. 

Badanie wykazalo, ze az siedmiu jednostkom administracyjnym, czyli polowie, 
przypisywana jest wysoka funkcja turystyczna. Set to rejony: mizhirski, rachowski, 
swalawski, wielkobereznianski i wolowiecki oraz dwa miasta wydzielone. Sposrod 
pozostalych pereczyriski, tiaczowski i uzhorodzki maja srednio rozwinieta funkcje 
turystyczna, a irszawski, chustowski, winohradzki i berehowski - niska, 

We wszystkich rejonach obwodu sa warunki do rozwoju turystyki wypoczyn- 
kowej. Mozna takze rozwijac turystyke uzdrowiskowa (w 9 rejonach), wycieczko- 
wa (w 7) i piesza (w 10). Rozw6j specjalistycznej turystyki gorskiej oraz turystyki 
narciarskiej jest mozliwy we wszystkich rejonach karpackich. Ponadto dobre per- 
spektywy ma ekoturystyka (w 5 rejonach) oraz turystyka przygraniczna (9), tranzy- 
towa (8), rowerowa (2), mysliwska (6), biznesowa (5), jezdziecka (4), aw rejonach 
irszawskim i berehowskim turystyka industrialna (dzieki zabytkom techniki kole- 
jowej). Urzednicy w rejonach: uzhorodzkim, rachowskim, winohradzkim i mizhir- 
skim sa zdania, ze nalezy tam rozwijac ,,zielom( turystyke wiejska, 

Jesli chodzi o poziom zagospodarowania turystycznego poszczegolnych rejo- 
n6w, stwierdzono, ze jest on dobry jedynie w rachowskim i swalawskim. Slabyrn 
zagospodarowaniem cechuja sie rejony: uzhorodzki, wielkobereznianski, irszaw- 
ski, tiaczowski i winohradzki. Pozostale maja sredni poziom zagospodarowania. 

Poniewaz obw6d zakarpacki graniczy z kilku panstwami, istnieja znaczne moz- 
liwosci rozwoju turystyki zagranicznej. Przedstawiciele siedmiu urzedow sa zda- 
nia, ze pod tym wzgledern pozycja ich rejon6w jest bardzo wysoka. Zaliczaja sie 
do nich rejony: mizhirski, rachowski, swalawski, wielkobereznianski i wolowski 
oraz miasta Uzhorod i Mukaczewo. Za rnalo atrakcyjne uznaja obecnie swoje rejo- 
ny tylko przedstawicicle bcrehowskiego, chustowskiego i irszawskiego. Wysoka 
ocena atrakcyjnosci opiera sie na unikatowych zasobach uzdrowiskowych, licz- 
nych obiektach spuscizny historycznej i kulturowej, wielu terenach atrakcyjnych 
pod wzgledern krajobrazowym oraz wyjatkowych mozliwosciach wypoczynku - 
zar6wno letniego, jak i zimowego. Ujemnym czynnikiem w poszczeg6lnych rejo- 
nach obwodu zakarpackiego jest dose waski zakres i niewysoki poziom uslug, brak 
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dostatecznej liczby miejsc do wypoczynku, nie zawsze dobrze utrzymane obiekty 
wypoczynkowe i zabytkowe. 

Interesujace sq poglady przedstawicieli administracji na mozliwosci rozwoju 
lokalnej oferty turystycznej. Za jedna z glownych przeszk6d uznano powszechnie 
bariery organizacyjno-prawne (w 14 jednostkach), a ponadto: brak srodkow finan- 
sowych ( 12), slaba dostepnosc komunikacyjna (8), niedostateczna swiadomosc 
mieszkancow (5), brak dobrze zaplanowanej kampanii reklamowo-promocyjnej 
(6), niewielka liczbe miejsc atrakcyjnych turystycznie (5). 

W wiekszosci rejon6w obwodu zakarpackiego turystyka mote stac sie szansa 
rozwoju. W opinii administracji terenowej niezbedne w tym celu sq: modemizacja 
i rozbudowa infrastruktury turystycznej, poprawa jakosci uslug i kadr, rozw6j 
atrakcji turystycznych, marketing i promocja. 

2.5. Potrzeby inwestycyjne w rejonach administracyjnych 
Poznanie pogladow przedstawicieli lokalnej administracji panstwowej na temat 

mozliwosci inwestycyjnych rejon6w i miast, pozyskania inwestycji zagranicznych 
i wspolpracy z podmiotami zagranicznymi bylo jednym z waznych etapow badania 
marketingowego. 

W obwodzie iwano-frankowskim objeto badaniem trzynascie rejon6w: boho- 
rodczanski, dolinianski, halicki, horodenkowski, kaluski, kolomyjski, kosowski, 
nadworniariski, rohatynski, rozniatowski, sniatyriski, tlumacki i tysmienicki. Na 
ankiete odpowiedzieli takze przedstawiciele rad miejskich Bolechowa, Iwano- 
Frankowska, Jaremcza i Kolornyi. 

Jedno z pytan dotyczylo priorytet6w inwestowania w poszczeg61ne rodzaje in- 
rastruktury turystycznej. Respondenci z osmiu rejon6w oraz trzech miast: Iwano- 

Frankowska, Jaremcza i Kolornyi, za najwazniejsze uznali inwestycje w postaci 
hoteli i moteli. Potrzebna jest takze budowa schronisk turystycznych w siedmiu 
rejonach: dolinianskim, horodenkowskim, kolomyjskim, kosowskim, nadwornian- 
kim, rohatynskim i rozniatowskirn, oraz kempingow w pieciu. W rejonach gor- 
kich i graniczacych z nimi niezbedna jest modemizacja i budowa obiektow infra- 
truktury narciarskiej i rekreacyjnej. W kilku rejonach Sq wymieniane obiekty 

wedkarskie (kosowski, tlumacki, tysrnienicki, m. Bolechow), Miasta wydzielone 
zglaszaja budowe basenow krytych, pol golfowych, kortow tenisowych, obiektow 
kongresowych i wystawienniczych. Przedstawiciele kilku rejonow i miast opowia- 
daja sie za koniecznoscia wyznaczenia na ich terenie nowych szlakow turystycz- 
nych (pieszych, rowerowych, narciarskich). Sq to rejony: bohorodczariski, doli- 
nianski, kolornyjski i nadwornianski, oraz miasta Bolechow, Iwano-Frankowsk 
i Jaremcze. 
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W wielu rejonach obwodu stosowane sa ulgi dla inwestor6w krajowych i za- 
granicznych. Najlepsze warunki pod tym wzgledern maja tlumacki i kaluski, czyli 
rejony najbardziej zainteresowane inwestycjami. Do najpowszechniejszych ulg 
zaliczane sa: mozliwosc inwestowania w postaci wkladu rzeczowego (w 5 rejonach 
i wszystkich miastach wydzielonych z wyjatkiem Jaremcza) i ulgi w zakresie 
uzbrojenia w infrastrukture techniczna (w rejonach: kaluskirn, kolornyjskim i roz- 
niatowskim, oraz miastach: Bolechowie, lwano-Frankowsku i Kolornyi). 
W szesciu rejonach: bohorodczariskim, dolinianskim, horodenkowskim, kosow- 
skim, sniatynskim i tysmienickim, nie sa stosowane zadne ulgi. To samo dotyczy 
Jaremcza. 

Czesc rejon6w uczestniczy w dzialaniach podejmowanych w ramach Eurore- 
gionu Karpackiego, ale realne profity z tego tytulu czerpie jedynie rejon nadw6r- 
nianski i Jaremcze. Biora one udzial w projektach miedzynarodowych i targach. 

Rejony i miasta obwodu iwano-frankowskiego wspolpracuja z podmiotami za- 
granicznymi w dziedzinie turystyki i rekreacji (7 rejon6w i wszystkie miasta wy- 
dzielone opr6cz Bolechowa). Wspolpraca na szczeblu miedzynarodowym obejmu- 
je kontakty i wyrniane kulturalna (w 6 rejonach i 3 miastach: Iwano-Frankowsku, 
Jaremczu i Kolornyi), pomoc konsultingowa (w 3 rejonach: kaluskim, kosowskim, 
rohatyriskirn, i 2 miastach: Iwano-Frankowsku i Kolornyi). W rejonie nadwornian- 
skim z udzialern partner6w zagranicznych prowadzone sa szkolenia kadr tury- 
stycznych. Piec rejon6w nie wspolpracuje z zagranica w zakresie turystyki: halicki, 
horodenkowski, kolornyjski, rozniatowski i tlumacki. 

We wszystkich rejonach i miastach wydzielonych obwodu iwano-frankow- 
skiego sa opracowane plany rozwoju lokalnego: ,,Strategia rozwoju spoleczno-eko- 
nomicznego" oraz ,,Program rozwoju turystyki i rekreacji". Ponadto w rejonach: 
dolinianskirn, kaluskim, rozniatowskim i sniatynskim, istnieje ,,Plan zagospodaro- 
wania przestrzennego", aw Jaremczu: ,,Kompleksowy program rekonstrukcji, do- 
m6w, dr6g oraz zagospodarowania teren6w uzdrowiskowych, zabytk6w historycz- 
no-architcktonicznych, obiekt6w rekreacyjnych, park6w krajobrazowych". Doku- 
mcnty te zawieraja rozdzialy dotyczace rozwoju turystyki. 

W obwodzie lwowskim przeprowadzono wywiady z przedstawicielami admi- 
nistracji trzynastu rejon6w: brodzkiego, gr6deckiego, kamionkowskiego, mikola- 
jowskiego, mosciskiego, przemyslanskiego, pustomyckiego, radziechowskiego, 
sokalskiego, starosamborskiego, turkawskiego, zloczowskiego i zolkiewskiego, 
oraz czterech rad miejskich: lwowskiej, samborskiej, stryjskiej i truskawieckiej. 

W ankiecie zasiegnieto opinii przedstawicieli administracji na temat prioryte- 
t6w inwestycyjnych w branzy turystycznej w por6wnaniu z innymi branzami, kt6re 
potrzebuja kapitalu inwestycyjnego. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, ze bardzo 
wazne jest przyciagniecie inwestycji w celu modernizacji istniejacych oraz budowy 
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owych hoteli i moteli. Za takim rozwiazaniem opowiedzieli sie respondenci 
z osmiu rejon6w i dw6ch miast: Sambora i Truskawca. Z racji duzej liczby tury- 

t6w zagranicznych i krajowych odwiedzajacych co roku obw6d, konieczna jest 
modemizacja obiektow recepcyjnych i zbudowanie nowych tam, gdzie ich liczba 
iest niedostateczna, glownie w rejonach srodkowych i polnocnych, jak kamion- 
cowski, przemyslariski, radziechowski i zloczowski - ogolern w dziewieciu jed- 

nostkach. Zglaszane sa propozycje modernizacji i rozbudowy sanatoriow w rejonie 
grodeckim oraz Truskawcu. W rejonach przylegajacych do Lwowa (pustomycki, 
zclkiewski) oraz w samej stolicy obwodu niezbedne sa inwestycje w postaci obiek- 
6w kongresowo-konferencyjnych i wystawienniczych. W rejonach gorskich, gdzie 

i tnieja przeslanki do rozwoju narciarstwa, szczegolna uwage nalezy zwrocic na 
tworzenie infrastruktury narciarskiej i nowych szlak6w turystycznych. 

Stworzenie dogodnego klimatu inwestycyjnego i stosowanie ulg w obwodzie 
lwowskim - to wazne czynniki przyciagajace inwestycje turystyczne. Do glow- 
nych mozliwosci w tym zakresie zaliczano: udostepnienie gruntow pod obiekty 
noclegowe (tak uwazaja respondenci z 5 rejon6w i prawie wszystkich miast wy- 
dzielonych) oraz mozliwosc stworzenia wspolnych przedsiebiorstw (poglad re- 

pondent6w z 5 rejon6w i miasta Stryj). Niekorzystne jest to, ze w szesciu re- 
jonach: gr6deckim, kamionkowskim, mikolajowskirn, pustomyckim, radziechow- 

kim i zolkiewskirn nie sa przyznawane zadne ulgi. 
Teren obwodu lwowskiego wchodzi w sklad dw6ch euroregion6w: Karpac- 

kiego i Bugu. Korzysci z ustanowienia Euroregionu Bug ma rejon sokalski. Mie- 
dzy innymi nawiazana zostala scisla wspolpraca z przygranicznymi regionami 
w zakresie wymiany doswiadczen, przygotowywania wsp6lnych projekt6w, prze- 
prowadzania wspolnych przedsiewziec turystycznych. Pewne profity z tytulu ist- 
nienia euroregionu czerpia tez rejony pustomycki i samborski. 

Prawie wszystkie rejony obwodu lwowskiego aktywnie wspolpracuja z partne- 
rami zagranicznymi. Dotyczy to zwlaszcza kontakt6w i wymiany w sferze kultury 
(w 8 rcjonach i 2 miastach: Lwowie i Samborze). Kilka rejon6w otrzymuje pomoc 
zagraniczna o charakterze doradczym: brodzki, mikolajowski, sokalski i turkawski, 
oraz miasto Sambor. Aktywnie uczestnicza w realizowaniu wsp6lnych projekt6w 
miedzynarodowych rejony: sokalski, turkawski, zloczowski i zolkiewski. Ponadto 
w mikolajowskim, turkawskim i we Lwowie organizowane sa szkolenia dla kadry 
turystycznej i pracownik6w administracji, z udzialern obcokrajowc6w. Trzy rejony 
i dwa miasta obwodu ccchuje bardzo niski wskaznik wspolpracy z zagranica, Sa to 
rejony: gr6dccki, przernyslanski i radziechowski, oraz miasta Stryj i Truskawiec. 

Wszystkie rejony i miasta wydzielone obwodu lwowskiego maja dokumenty 
w postaci plan6w rozwoju. Sa to: strategie rozwoju spoleczno-ekonornicznego 
(w 11 rejonach, opr6cz starosamborskiego i mosciskiego, oraz we wszystkich mia- 
stach), programy rozwoju turystyki (w 5 rejonach: rnosciskim, radziechowskim, 
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sokalskim, turkawskim, zolkiewskim, i we wszystkich miastach opr6cz Stryja). 
W rejonie starosamborskim opracowano ,,Program rozwoju sfery uzdrowiskowo- 
sanatoryjnej, turystyki i wypoczynku". We wszystkich strategiach sa rozdzialy do- 
tyczace turystyki. 

W obwodzie zakarpackim poznano opinie przedstawicieli 11 urzedow rejono- 
wych: berehowskiego, chustowskiego, irszawskiego, mizhirskiego, pereczyn- 
skiego, rachowskiego, tiaczowskiego, uzhorodzkiego, wielkobereznianskiego, wi- 
nohradzkiego i wolowieckiego, oraz rad miejskich Uzhorodu i Mukaczewa. Z wy- 
powiedzi na temat priorytet6w inwestowania w infrastrukture turystyczna wynika, 
ze najwazniejsza w najblizszych latach bedzie modernizacja osrodkow wypoczyn- 
ku i budowa nowych. Tak uwazaja przedstawiciele dziewieciu z trzynastu bada- 
nych administracji lokalnych, czyli wszyscy z wyjatkiem przedstawicieli rejon6w: 
berehowskiego, uzhorodzkiego, winohradzkiego oraz irszawskiego. Ponadto res- 
pondenci uznali koniecznosc budowy hoteli i moteli (w 4 rejonach), kemping6w 
(w 4), basen6w i akwapark6w (w 5) oraz wytyczenie nowych narciarskich, pie- 
szych i rowerowych szlak6w i tras turystycznych (rejony: rachowski, pereczynski, 
tiaczowski). 

W rejonach obwodu zakarpackiego polozonych w g6rach wazne jest inwesto- 
wanie w budowe nowoczesnej bazy narciarstwa zjazdowego (wyciagi, trasy zjaz- 
dowe itp.). W rejonach: tiaczowskim, chustowskim, pereczynskim i uzhorodzkim, 
nastawiajacych sie na turystyke biznesowa, potrzebne Sq osrodki konferencyjne. 
W rejonach wielkobereznianskirn i mizhirskim nalezy sie skoncentrowac na budo- 
wie obiekt6w gastronomicznych: regionalnych gosp6d, winiarni i kawiarni. Warto 
podkreslic, ze dla inwestor6w zagranicznych i krajowych stosuje sie w obwodzie 
szercg ulg, w tym podatkowych i celnych, nawet w6wczas, gdy dostarczaja tylko 
maszyn i urzadzen. 

Ankieta wykazala, ze zaden z rejon6w zakarpackich nie uzyskuje realnych ko- 
rzysci z funkcjonowania Euroregionu Karpackiego. 

Z racji przygranicznego polozenia, obw6d zakarpacki Iacza scisle stosunki go- 
spodarczc z Polska, Slowacja, Rumunia i Wegrami, takze w dziedzinie turystyki. 
Cztery rcjony (berehowski, mukaczewski, uzhorcdzki, wielkobereznianski) utrzy- 
muja kontakty w dziedzinie kultury, lacznie z wymiana kulturalna. Piec rejon6w 
(berchowski, chustowski, irszawski, wielkobereznianski, winohradzki) otrzymuje 
z zagranicy pomoc o charaktcrze konsultingowym. W rejonach wielkobereznian- 
skim i chustowskim odbywaja sie ,,Dni dobrosasiedztwa" z krajami przygranicz- 
nymi. Przy wsparciu partner6w zagranicznych organizuje sie szkolenia kadr tury- 
stycznych. Ponadto we wszystkich rejonach obwodu odbywaja sie spotkania ro- 
bocze w celu podtrzymywania kontakt6w w dziedzinie turystyki, nastepuje wy- 
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We wszystkich rejonach obwodu zakarpackiego istnieja dokurnenty dotyczace 
perspektywicznego rozwoju. Plany te maja szczeg6lne znaczenie dla inwestor6w 
zagranicznych. Poszczeg6lne rejony opracowaly wlasne strategie rozwoju spolecz- 
no-ekonomicznego oraz programy w dziedzinie turystyki i rekreacji. W rejonie 
winohradzkim strategia obejmuje program rozwoju turystyki wiejskiej. W wymie- 
nionych dokumentach sq rozdzialy dotyczace branzy turystycznej, w tym plany 
modernizacji i rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej, reklamy i promocji rejo- 
nu, rozszerzenia sieci uslug towarzyszacych, ponownego uruchomienia nie funk- 
cjonujacych obiekt6w recepcyjnych, rozwoju agroturystyki itp. 

2.6. Regionalna oferta turystyczna 
Badania marketingowe w zakresie turystyki przyjazdowej swiadcza, ze po- 

szczeg6lne obwody poludniowo-zachodniej Ukrainy rnaja szeroka oferte produk- 
t6w turystycznych, kt6ra umozliwia ich specjalizacje na rynku uslug recepcyjnych. 
Oferta sklada sie z najpopularniejszych produkt6w i obejmuje: 

• turystyke uzdrowiskowo-lecznicza, 
• turystyke wypoczynkowa, 
• turystyke narciarska, 
• turystyke kulturowa, 
• turystyke kwalifikowana (specjalistyczna), 
• turystyke ekologiczna w parkach narodowych. 
Ponadto systematycznie rozwija sie turystyka biznesowa (sluzbowa, konferen- 

cyjna) oraz turystyka wiejska. Obserwowane tendencje z minionych lat swiadcza 
o stalyrn wzroscie liczby nabywc6w wymienionych produkt6w turystycznych. 

Cecha specyficzna i w pewnym stopniu decydujaca o przeznaczeniu badanych 
t ren6w sq walory uzdrowiskowo-lecznicze. Po spadku liczby kuracjuszy i wypo- 
zywajacych w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych obwod6w lwowskiego 

i zakarpackicgo na poczatku lat dziewiecdziesiatych, od kilku lat obserwujemy 
v zrost zaintcresowania konsument6w tego typu produktem turystycznym. Ankiety 
przeprowadzone w glownych uzdrowiskach, jak Truskawiec, Morszyn i Czyna- 
diewo, wykazaly bardzo wysoka ocene swiadczonych tam podstawowych uslug 
oraz szerokie spektrnm odwicdzajacych, Goscie Sq zadowoleni ze stanu srodowiska 
przyrodniczego, spokoju, ciszy i dogodnosci dojazdu. Za najwieksze zalety pobytu 
uwazaja: nieskazone srodowisko, poczucie bezpieczenstwa oraz, w nieco mniej- 
zym stopniu, jakosc obslugi i wyzywienie. 

Do slabych stron oferty uzdrowiskowej przyjezdni zaliczaja niewielki wyb6r 
slug uzupelniajacych oraz mozliwosci aktywnego wypoczynku i rozrywki, zbyt 
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male zaplecze hazy wypoczynkowej, uniernozliwiajace przyjecie wiekszej liczby 
turyst6w, skape wsparcie reklamowo-inforrnacyjne. Przedstawiciele administracji 
rejonowej oceniaja poziom przygotowania tych miejscowosci do swiadczenia uslug 
turystycznych jako dobry i bardzo dobry. Ich propozycje dotycza glownie modemi- 
zacji istniejacych obiekt6w sanatoryjno-uzdrowiskowych oraz poprawy infrastruk- 
tury transportowej i komunalnej. 

Z danych udostepnionych przez touroperator6w i kierownictwa hoteli wynika, 
ze turystyka wypoczynkowa zajmuje pierwsze miejsce pod wzgledem liczby ko- 
rzystajacych w obwodzie iwano-frankowskim oraz drugie-trzecie miejsce w obwo- 
dach zakarpackim i lwowskim. Specjalizacja wypoczynkowa wyrozniaja sie posz- 
czeg6lne tereny w obwodach lwowskim (Skole), iwano-frankowskim (Jaremcze, 
Kos6w) i zakarpackim (Mukaczewo, Rach6w). Wiekszosc przedstawicieli admini- 
stracji podkresla znaczenie rozwoju turystyki wypoczynkowej, wymieniajac wsrod 
propozycji inwestycyjnych niezbedne przedsiewziecia majace na celu zmodemi- 
zowanie bazy rekreacyjnej. 

Ankieta przeprowadzona wsrod przebywajacych w letnich osrodkach wypo- 
czynku wykazala, ze turysci sa najbardziej zadowoleni z uslug noclegowych 
i wyzywienia, mniej - z uslug handlowych, zaopatrzenia, mozliwosci spedzenia 
wolnego czasu i rozrywki. Turysci zwracaja uwage na brak nocnego zycia, maja 
zastrzezenia do estetyki i nalezytego zagospodarowania miejscowosci wypoczyn- 
kowych. Wielu podkresla niedostateczna informacje w zakresie uslug rekreacyj- 
nych oferowanych na miejscu. 

Turystyka narciarska to glowny produkt regionu, okreslajacy kierunek rozwoju 
calego sektora turystyki i jego pozycje na krajowym i miedzynarodowyrn rynku. 
Dane statystyczne nie pozwalaja na podanie og6lnej liczby milosnikow tego typu 
wypoczynku ani ewolucji liczby odwiedzajacych osrodki sport6w narciarskich. 
Przedstawiciele administracji terenowej podkreslaja koniecznosc rozbudowy in- 
frastruktury turystyki g6rskiej, glownie dla narciarstwa. Ankiety przeprowadzone 
wsrod turyst6w uprawiajacych sporty zimowe i wypoczywajacych w osrodkach 
narciarskich wykazaly, ze nocuja oni zazwyczaj w domach wczasowych i kwate- 
rach prywatnych. Dziennie wiekszosc korzystajacych z uslug narciarskich wydaje 
okolo I 00 hrywni. Baze noclegowa, wyzywienie i stan zaplecza sportowo-rekre- 
acyjnego wypoczywajacy oceniaja jako dobre. Zwracaja jednak uwage na brak 
mozliwosci zrobienia niezbednych zakup6w oraz zwiedzenia atrakcyjnych miejsc. 

Specyficznym elementem turystyki w historycznych centrach regionu, czyli we 
Lwowie, Z6lkwi, Olesku, Uzhorodzie i Mukaczewie, jest turystyka kulturowa 
o charakterze krajoznawczym. Czesto ma charakter krotkotrwalych wizyt, kt6re 
stanowia etap wycieczek objazdowych. Jak wykazuja badania, jedna trzecia takich 
przyjazd6w zostala zorganizowana calkowicie lub czesciowo przez wyspecjalizo- 
wane biura turystyczne, zaklady pracy itp. Wycieczkowicze maja zastrzezenia do 
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kultury i fachowosci obslugi oraz do informacji turystycznej. W celu zwiekszenia 
atrakcyjnosci miejscowosci turystycznych ankietowani proponuja poprawic orga- 
nizacje i jakosc pobytu oraz wybor i atrakcyjnosc programow zwiedzania. Sa za- 
dowoleni z bazy noclegowej oraz mozliwosci zwiedzania muzeow i zabytkow. 

Z danych udostepnionych przez agencje turystyczne i obiekty hotelarskie wy- 
nika, ze produkt powiazany z turystyka biznesowa (sluzbowa, konferencyjna) jest 
waznyrn elernentern ogolnej oferty turystycznej w regionie. Rola tego produktu 
zwieksza sie z roku na rok. Szczegolnie wysoki jest udzial omawianej grupy tury- 
stow w strukturze zwiedzajacych najwieksze miasta poludniowo-zachodniego re- 
gionu, bedace stolicarni obwodow. Ankieta przeprowadzona wsrod turystow z tej 
grupy wykazuje, ze ich pobyt nie trwa dluzej niz 1-4 dni, a na rniejsce noclegu 
wybierane sa hotele, rnieszkania i dorny akadernickie. Z ankiety wynika, ze przed- 
stawiciele adrninistracji terenowej nie doceniaja mozliwosci ornawianego segmen- 
tu turystyki przyjazdowej. 

Co sie tyczy innych produktow turystycznych, warto podkreslic, ze urzedy te- 
renowe wiaza duze nadzieje z rozwojern altematywnych form ,,zielonej" turystyki 
wiejskiej i ekoturystyki. Nie doceniaja jednak w pelni mozliwosci i znaczenia tury- 
tyki tranzytowej, a takze pieszej, rowerowej, jezdzieckiej, mysliwskiej oraz piel- 

grzyrnkowe j. 
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Rozdzial VI. Kierunki rozwoju regionalnych 
produkt6w turystycznych 

1. Rynkowe przeslanki rozwoju turystyki na Ukrainie 
Zachodniej 

Obszar Ukrainy Zachodniej, jak potwierdzily przedstawione wczesniej bada- 
nia, jest szczegolnie predysponowany do rozwoju wielu rodzajow i form turystyki. 
Przeprowadzona inwentaryzacja zasobow turystycznych wykazala, ze zwlaszcza 
obwody: lwowski, iwano-frankowski i zakarpacki rnaja duze mozliwosci rozwojo- 
we w tym sektorze. 

Produkty turystyczne, ktore mega powstac dzieki tak bogatym walorom, posze- 
rzylyby oferte recepcyjna, przyczyniajac sie do wzrostu liczby przyjazdow na 
Ukraine Zachodnia, Wyniki badari, zwlaszcza przeprowadzonych w trakcie objaz- 
du terenowego polskich ekspertow, wskazuja, ze jej atrakcyjne polozenie oraz bo- 
gactwa naturalne nie zostaly jeszcze w pelni wykorzystane ani pod wzgledern za- 
gospodarowania turystycznego, ani pod wzgledern promocyjnym. 

W wielu krajach turystyka postrzegana jest jako jeden z glownych elernentow 
rozwoju gospodarczego. Prognozy Swiatowej Organizacji Turystyki (WTO) wska- 
zuja, ze po roku 2004 turystyka zajmie pierwsze miejsce w wytwarzaniu produktu 
globalnego. Na Ukrainie obserwuje sie podobna tendencje. Na przyklad w latach 
2000-2003 liczba turystow zagranicznych wzrosla prawie dwukrotnie (o 95%): do 
12,5 mln. Aby podtrzyrnac te tendencje, niezbedne jest dostosowanie produktu tu- 
rystycznego Ukrainy do wspolczesnych trendow popytowych, podazowych 
i marketingowych. 

Najwazniejszym trendem popytowym jest zmiana oczekiwan klientow co do 
jakosci uslug turystycznych. Oczekiwania te wiaza sie oczywiscie ze zmianami 
cywilizacyjnymi, do ktorych mozna zaliczyc": 

24W. Alejziak. Turystyka w obliczu wyzwan XXI wieku. Krakow 1999. 



• wzrost aktywnosci w kierowaniu wlasnym zyciem, 
• dazenie do zdrowszego trybu zycia przez wlasciwe odzywianie sie, odrzu- 

cenie nalogow, aktywnosc fizyczna, 
• troske o zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie, unikanie stresow, roz- 

wijanie zainteresowan, hobby, 
• zachowywanie sprawnosci nawet w poznym wieku, uprawianie sportu, 

chec rozrywki, 
• dazenie do wygodnego zycia (samoch6d, sprzet gospodarstwa domowego 

itp.), 
• wzrost swiadomosci, ze czyste srodowisko i kontakt z przyroda sprzyjaja 

osiagnieciu wszystkich wymienionych cel6w. 
Przedstawione trendy cywilizacyjne wplywaja na zmiane dotychczasowego 

modelu spedzania czasu wolnego przez turyst6w z tzw. modelu 3 S (sun, sea, sand 
- slonce, morze, piasek) na rzecz modelu 3 E (entertainment, excitment, educa- 
tion - rozrywka, ekscytacja i ksztalcenie). Wspolczesny turysta oczekuje wiec za- 
pewnienia mu aktywnego wypoczynku na lonie przyjaznej, ale wciaz niezwyklej 
przyrody, spokojnego pobytu w towarzystwie podobnych mu os6b, szybkiego 
transportu i coraz to innych atrakcji ". 

Do trend6w podazowych zaliczyc mozna dostosowanie infrastruktury tury- 
stycznej do rosnacych oczekiwan klienta. Pojawianie sie nowych form turystyki 
powoduje koniecznosc restrukturyzacji dotychczasowej bazy recepcyjnej oraz two- 
rzenia nowych element6w infrastruktury uslugowej. Dotychczasowa ukrairiska ba- 
za turystyczna, oparta glownie na duzych osrodkach wypoczynkowych (,,turba- 
zach"), nie moze spelnic wymagari wspolczesnego klienta. Potrzebne sa nowe in- 
westycje, takie jak nowoczesne hotele, obiekty turystyki wiejskiej, w tym popular- 
ne obecnie gospodarstwa agroturystyczne, a takze elementy zagospodarowania re- 
kreacyjnego: liniowe (sciezki rowerowe, piesze; konne, edukacyjne), punktowe 
(np. punkty widokowe) i powierzchniowe (np. miejsca wypoczynku, wiaty). Do 
trend6w podazowych zaliczyc tez mozna duze zroznicowanie produkt6w tury- 
stycznych oferowanych na rynku. W wyniku wspolczesnych przemian globaliza- 
cyjnych, regionalne i krajowe produkty turystyczne musza konkurowac na rynku 
miedzynarodowym. Stad koniecznosc tworzenia tzw. marek turystycznych. 

Pojecie marki turystycznej odpowiada teorii produkt6w markowych, stosowa- 
nej powszechnie w marketingu tzw. produkt6w konsumpcyjnych. W mysl tej teorii 
pojecie marki rozumie sie jako ustalona nazwe, termin, znak, symbol, wizerunek 
produktu - stworzone w celu oznaczenia produktu lub uslugi oraz ich odroznienia 
od oferty konkurent6w, a przez to pozwalajace na jego identyfikacje. Marka sta- 

250. MacCannel: Turysta. Nowa teoria klasy prozniaczej. Warszawa Wyd. MUZA 2001. 
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. MUZA 2001. Zr6dlo: W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwan XX! wieku. Krakow 1999. 
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26Strategia rozwoju turystyki w wojewodztwie podkarpackim na lata 2002-2006. Urzad 
Wojew6dztwa Podkarpackiego, Rzesz6w 2002. 

Kombinacja ta, odrozniajac oferte jednego producenta od ofert konkurent6w, 
dostarcza konsumentowi korzysci funkcjonalnych i symbolicznych, dzieki kt6rym 
pomaga wytworzyc stale grono nabywc6w i umozliwia osiagniecie wiodacej pozy- 
cji na rynku. Produkt markowy jest to wiec produkt unikatowy, o cechach, kt6re 
wyrozniaja go sposrod innych produkt6w. Przenoszac te dwie definicje do turys- 
tyki mozna powiedziec, ze marka turystyczna laczy inwestycje po stronie podazy, 
ukierunkowane na wypracowanie sp6jnych i wzajemnie sie uzupelniajacych ele- 
ment6w produktu, ze strona popytowa, zorientowana na przedstawienie sp6jnej, 
odpowiedniej i konkurencyjnej oferty na okreslonych rynkach. Nadanie statusu 
markowego danemu produktowi zaklada zapewnienie mu wysokiej jakosci, wlasci- 
wego wizerunku oraz dostosowanie go do potrzeb okreslonego sektora rynkowego. 
Tworzenie silnych marek turystycznych to najskuteczniejszy spos6b promowania 
region6w jako obszar6w atrakcyjnych dla turystyki krajowej i zagranicznej 

Opr6cz wymienionych podstawowych trend6w ksztaltujacych rynek, istotne 
w ostatnich czasach sa uwarunkowania marketingowe. Doswiadczenia kraj6w 
z rozwinieta turystyka wskazuja, ze nie wystarczy miec atrakcyjny produkt. R6w- 
nie wazne jest prowadzenie rozbudowanych dzialari marketingowych. Wspolczes- 
ne trendy marketingowe to przede wszystkim": 

• podejscie do marketingu jako sposobu czy nawet filozofii zarzadzania 
w turystyce; wiaze sie to z nastawieniem na klienta i jego potrzeby, ale 
takze z osiaganiern godziwego zysku; 

• tworzenie produkt6w o wysokim poziomie zroznicowania, przy czym kon- 
kretny produkt powstaje przede wszystkim na szczeblu lokalnym (wies, 
miasto ), rzadziej na subregionalnym i regionalnym, bardzo rzadko zas - 
na kra j owym; 

• kreowanie produkt6w markowych na najwyzszym poziomie; 
• gwaltowny rozw6j nowych, skuteczniejszych, a zwlaszcza szybszych tech- 

nik komunikowania sie; 
• nowe podejscie do kluczowego elementu, jakim jest konkurencja: obecne 

warunki funkcjonowania przedsiebiorstw wyrnagaja wspolpracy w ramach 
szerszej konkurencji. 
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Kombinacja ta, odrozniajac oferte jednego producenta od ofert konkurent6w, 
dostarcza konsumentowi korzysci funkcjonalnych i symbolicznych, dzieki kt6rym 
pomaga wytworzyc stale grono nabywc6w i umozliwia osiagniecie wiodacej pozy- 
cji na rynku. Produkt markowy jest to wiec produkt unikatowy, o cechach, kt6re 
wyrozniaja go sposrod innych produkt6w. Przenoszac te dwie definicje do turys- 
tyki mozna powiedziec, ze marka turystyczna Iaczy inwestycje po stronie podazy, 
ukierunkowane na wypracowanie sp6jnych i wzajemnie sie uzupelniajacych ele- 
ment6w produktu, ze strona popytowa, zorientowana na przedstawienie sp6jnej, 
odpowiedniej i konkurencyjnej oferty na okreslonych rynkach. Nadanie statusu 
markowego danemu produktowi zaklada zapewnienie mu wysokiej jakosci, wlasci- 
wego wizerunku oraz dostosowanie go do potrzeb okreslonego sektora rynkowego. 
Tworzenie silnych marek turystycznych to najskuteczniejszy spos6b promowania 
region6w jako obszar6w atrakcyjnych dla turystyki krajowej i zagranicznej 

Opr6cz wymienionych podstawowych trend6w ksztaltujacych rynek, istotne 
w ostatnich czasach set uwarunkowania marketingowe. Doswiadczenia kraj6w 
z rozwinieta turystyka wskazuja, ze nie wystarczy rniec atrakcyjny produkt. R6w- 
nie wazne jest prowadzenie rozbudowanych dzialan marketingowych. Wspolczes- 
ne trendy marketingowe to przede wszystkim": 

• podejscie do marketingu jako sposobu czy nawet filozofii zarzadzania 
w turystyce; wiaze sie to z nastawieniem na klienta i jego potrzeby, ale 
takze z osiaganiern godziwego zysku; 

• tworzenie produkt6w o wysokim poziomie zroznicowania, przy czym kon- 
kretny produkt powstaje przede wszystkim na szczeblu lokalnym (wies, 
miasto ), rzadziej na subregionalnym i regionalnym, bardzo rzadko zas - 
na krajowym; 

• kreowanie produkt6w markowych na najwyzszyrn poziomie; 
• gwaltowny rozw6j nowych, skuteczniejszych, a zwlaszcza szybszych tech- 

nik komunikowania sie; 
• nowe podejscie do kluczowego elementu, jakim jest konkurencja: obecne 

warunki funkcjonowania przedsiebiorstw wyrnagaja wspolpracy w ramach 
szerszej konkurencji. 

26Strategia rozwoju turystyki w wojewodztwie podkarpackim na lata 2002-2006. Urzad 
Wojewodztwa Podkarpackiego, Rzeszow 2002. =- J. Altkom: M( 
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2. Rozwojowe kategorie produkt6w turystycznych 
w regionach Ukrainy Zachodniej 

Na podstawie przeslanek wplywajacych na rozw6j turystyki na Ukrainie oraz 
istniejacych zasob6w wytypowano rozwojowe kategorie produkt6w turystycznych, 
dajace podstawe do dalszego tworzenia produkt6w markowych. Charakterystyki 
poszczegolnych kategorii opracowano wsp61nie dla trzech obwod6w zachodnio- 

ainskich, poniewaz wystepuja w nich podobne cechy, np. walory uzdrowiskowe 
i wypoczynkowe, czy tez walory umozliwiajace uprawianie turystyki narciarskiej. 

Wedlug przeprowadzonej analizy, na Ukrainie Zachodniej najwieksze szanse 
ozwoju maja nastepujace kategorie produkt6w turystycznych: 

• pobyty wypoczynkowe w uzdrowiskach, 
• pobyty lecznicze w uzdrowiskach, 
• aktywny wypoczynek, 
• pobyty narciarskie, 
• podroze sentymentalne, 
• podroze kulturoznawcze, 
• pobyty pielgrzymkowe, 
• pobyty w gospodarstwach agroturystycznych, 
• przejazdy tranzytowe, 
• imprezy mysliwskie. 

Kategorie produkt6w umieszczone na poczatku listy maja obecnie najwieksza 
zanse powodzenia na terenie Ukrainy Zachodniej. Kategorie znajdujace sie na 

concu listy nalezy traktowac jako propozycje na przyszlosc, wymagajace przepro- 
adzenia wielu dzialan wstepnych, takich jak chocby stworzenie niezbednej infra- 

truktury uslugowej. 
Kazdy z obwod6w ma inne predyspozycje do rozwoju preferowanych kategorii 

produkt6w. Relacje te przedstawia tabela 20. Przy konstruowaniu poszczeg6lnych 
catcgorii produkt6w turystycznych wzorowano sie na tzw. funkcjonalnej strukturze 

produktu, uwzgledniajac trzy skladniki ": rdzen produktu, produkt rzeczywisty 
i produkt poszerzony. 

Sens nazwy .rdzen produktu" koresponduje scisle z tzw. rdzeniem korzysci 
(core benefit), zwiazanyrn z glownyrn motywem podrozowania, Aby okreslic rdzen 
produktu, nalezy zadac pytanie, co turysta rzeczywiscie kupuje lub jaka podstawo- 
wa potrzcbe zamicrza zaspokoic zawierajac transakcje. Zaspokojenie potrzeb 

-
7 J. Altkom: Marketing w turystyce. Warszawa PWN 1995. 
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a. Obw6d lwo- 
b. Obw6d iwai 

Obw6d zak: 
Docelowe segm 

e. osoby rnlode, pt 

Obwodv 
Wyszczeg6lnienie iwano- lwowski zakarpacki 

frankowski 
Pobyty wypoczynkowe w uzdrowiskach + ++ ++ 
Pobyty lecznicze w uzdrowiskach + ++ ++ 
Aktywny wypoczynek ++ + ++ 
Pobyty narciarskie ++ ++ ++ 
Podroze sentymentalne ++ ++ 
Podroze kulturoznawcze ++ + ++ 
Pobyty pielgrzymkowe + ++ 
Pobyty agroturystyczne ++ + ++ 
Przejazdy tranzytowe + ++ ++ 
Imprezy mysliwskie + ++ + 

Tabela 20 
Lokalizacja preferowanych kategorii produktow turystycznych 

w obwodach Ukrainy Zachodniej 

klienta wymaga zaoferowania zestawu uslug o okreslonej strukturze i poziomie 
jakosciowym, czyli uformowania produktu rzeczywistego. 

++ Obw6d szczegolnie predysponowany do rozwoju danego produktu 
turystycznego. 

+ Obw6d predysponowany do rozwoju danego produktu turystycznego. 
Opracowanie wlasne. 

W celu uatrakcyjnienia produktu turystycznego i podwyzszenia jego konkuren- 
cyjnosci uzupelnia sie go o dodatkowe elementy, nazywane produktem poszerzo- 
nym. Termin ten oznacza wszystko, co mogloby dodatkowo uatrakcyjnic produkt 
i przyciagnac nabywce. 

W dalszej czesci przedstawiono opisy produkt6w turystycznych preferowanych 
na Ukrainie Zachodniej. Opr6cz wyodrebnienia skladnikow produktu, obejmuja 
one dodatkowe kategorie marketingowe, takie jak alokacja produktu w obwodach: 
na obszarach z istniejacyrn od dawna ruchem turystycznym lub na obszarach po- 
tcncjalnych, wytypowanych przez polskich ekspert6w w terenie. Przedstawiaja tcz 
docelowe segmenty rynku. Charakterystyke kazdego produktu zamyka analiza 
SWOT, wskazujaca na wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowaniajego rozwoju. 
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Produkt: pobyty wypoczynkowe w uzdrowiskach 
Rdzeniem produktu jest zaspokojenie potrzeb wypoczynkowo-zdrowotnych tu 

ryst6w przebywajacych w miejscowosciach uzdrowiskowych. Podstawowy eel 
przyjazdu to wypoczynek z mozliwoscia zadbania o zdrowie, kondycje fizyczna 
i dobre samopoczucie oraz odnowe biologiczna, Produktem rzeczywistym jest po- 
byt w obiektach hotelarskich, glownie hotelach i pensjonatach, polaczony z korzys- 
taniem z uslug rekreacyjnych, paramedycznych i kosmetycznych swiadczonych 
przez zaklady i urzadzenia uzdrowiskowe. 

Inwentaryzacja przeprowadzona przez ekspert6w z Uniwersytetu Lwowskiego 
wskazuje, ze ten produkt ma szanse rozwoju we wszystkich analizowanych obwo- 
dach. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d lwowski: Truskawiec, Morszyn 
b. Obw6d iwano-frankowski: Jaremcze, Worochta, Kos6w, Tatar6w 
c. Obw6d zakarpacki: Polana, Syniak, K wasy, Solotwino. 
Docelowe segmenty rynku to: rodziny z dziecmi, osoby starsze w miare zdro- 

we, osoby mlode, przerneczone praca zawodowa, 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• znaczna pojernnosc bazy noclegowej w miejscowosciach uzdrowiskowych, 
• duza atrakcyjnosc turystyczna miejscowosci uzdrowiskowych, 
• bogata oferta uslug medycznych i kosmetycznych w miejscowosciach uz- 

drowiskowych, 
• dlugi okres funkcjonowania na rynku, 
• niskie ceny wielu uslug swiadczonych przez zaklady uzdrowiskowe. 
Slabe strony: 
• niski standard bazy noclegowej, 
• brak sprecyzowanej oferty dla os6b przebywajacych w uzdrowisku w ce- 

lach wypoczynkowych, 
• zunifikowane, pozostajace w dysharmonii z otaczajacyrn krajobrazem bu- 

downictwo sanatoryjne, 
• nicdostateczna oferta rekreacyjna i rozrywkowa. 
Szansc: 
• zainteresowanie turyst6w aktywnym wypoczynkiem sluzacym poprawie 

kondycji psychofizycznej, 
• rozw6j kwater agroturystycznych oraz pensjonat6w w otoczeniu miejsco- 

wosci uzdrowiskowych, 
• wlaczenie Polski, Slowacji i Wegier do Unii Europejskiej - wieksze moz- 

liwosci promocji ukrainskich produkt6w na rynku europejskim. 
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Zagrozenia: 
• konkurencja uzdrowisk polozonych w krajach sasiednich, zwlaszcza 

w Polsce, na Slowacji i na Wegrzech, 
• zla opinia turyst6w o bezpieczenstwie publicznym, 
• niedostatek srodkow finansowych na inwestycje turystyczne oraz poprawe 

infrastruktury w miejscowosciach uzdrowiskowych. 

Wystepowanie licznych uzdrowisk na terenie Uk.rainy Zachodniej oraz bogac- 
two zrodel w6d mineralnych i termalnych powoduja, ze omawiany produkt tury- 
styczny ma szczeg6lnie duza szanse rozwoju. Popyt na tego typu produkty ocenic 
mozna jako wysoki. Badania prowadzone w Polsce oraz w innych krajach europej- 
skich wskazuja na wzrost zainteresowania turyst6w wypoczynkiem aktywnym, 
polegajacym na poprawie sprawnosci psychofizycznej. 

Produkt: pobyty lecznicze w uzdrowiskach 
Rdzeniem produktu jest poprawa stanu zdrowia, podniesienie wydolnosci fi- 

zycznej. Produktem rzeczywistym jest pobyt w sanatorium lub szpitalu uzdrowis- 
kowym polaczony z zabiegami leczniczymi i rehabilitacyjnymi. W ramach zajec 
pozaleczniczych realizowany jest program turystyczny, polegajacy glownie na wy- 
cieczkach pieszych lub autokarowych po okolicy. 

Alokacja powinna bye oparta na walorach turystycznych miejscowosci uzdro- 
wiskowych i ich okolic (do 50 km). Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d lwowski: Truskawiec, Morszyn, Niemir6w, Lubin Wielki 
b. Obw6d iwano-frankowski: Jaremcze, Worochta, Kos6w, Tatar6w 
c. Obw6d zakarpacki: Polana, Syniak, Kwasy, Solotwino. 
Docelowe segmenty rynku to: dzieci, osoby starsze w trakcie leczenia, osoby 

mlode w trakcie leczenia oraz osoby niepelnosprawne, 

_ abe stror 
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• niskie ceny, umozliwiajace przyciagniecie kuracjuszy z zagranicy, zwlasz- 
cza z kraj6w sasiedzkich. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• znaczna pojemnosc recepcyjna zaklad6w uzdrowiskowych, 
• duza atrakcyjnosc turystyczna rniejscowosci uzdrowiskowych oraz ich 

okolic, 
• bogata oferta uslug leczniczych i balneologicznych, 
• tradycja rniejscowosci uzdrowiskowych znanych w Polsce oraz krajach 

WNP od blisko stu lat, 
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Slabe strony: 
• nieatrakcyjna architektura obiekt6w uzdrowiskowych wybudowanych po 

II wojnie swiatowej, 
• brak wiedzy o produkcie uzdrowiskowo-leczniczym wsrod lekarzy, 
• slaba dostepnosc komunikacyjna wielu uzdrowisk, 
• niedostosowanie oferty turystycznej do stanu zdrowia kuracjuszy, 
• niedostateczna oferta turystyczna. 
Szanse: 
• promocja w srodowisku lekarskim udzialu kuracjuszy w zajeciach tury- 

stycznych i rekreacyjnych, 
• sanacja urbanistyczna miejscowosci uzdrowiskowych i modernizacja hazy 

sanatoryjnej, 
• mozliwosc wejscia na nowe rynki, wynikajaca z czlonkostwa kraj6w sa- 

siedzkich w Unii Europejskiej. 
Zagrozenia: 
• konkurencja uzdrowisk polozonych w krajach sasiedzkich, 
• zla opinia turyst6w o bezpieczenstwie publicznym, 
• niski poziom zamoznosci kuracjuszy krajowych. 

Lecznictwo uzdrowiskowe na terenie Ukrainy Zachodniej, podobnie jak w Pol- 
ee, przechodzi w ostatnich latach kryzys. Sytuacja ta wynika ze zmniejszenia do- 

tacji panstwowych, wprowadzania zasad rynkowych w dzialalnosci uzdrowisk 
i pojawicnia sie groznej konkurencji. Dotyczy to zwlaszcza uzdrowisk polozonych 
w obwodzie zakarpackim, kt6re rnusza konkurowac z wegierskimi, lepiej wyposa- 
zonyrni i o wyzszyrn standardzie. Mimo tych slabosci, produkt ,,pobyty w uzdro- 
wiskach w celach leczniczych" ma szanse rozwoju. Jego mocna strona jest wyste- 
powanie licznych, niejednokrotnie unikatowych w Europie zloz w6d mineralnych 
i termalnych. 

Produkt: aktywny wypoczynek 
Na wypoczynek aktywny skladaja sie te formy uprawiania turystyki, kt6re nie 

cl juz biernym uczestnictwem, ale nie zaliczaja sie jeszcze do turystyki kwalifiko- 
wanej. Za taka uwaza sie bowiem systematyczne uprawianie turystyki, ze znaw- 
stwem terenu i wlasciwyrn przygotowaniem kondycyjnyrn". Idea turystyki aktyw- 
nej jest poszukiwanie kontaktu z ludnoscia miejscowa oraz ochrona rodzimej kul- 
tury odwiedzanych zbiorowosci. Do cech charakterystycznych nalezy preferowanie 

2 Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana. Red. T. Lobozewicz, R. Kogut. Warszawa 
Druk-Tur 1999. 
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indywidualnej organizacji 1 programu pobytu turystycznego, przy nieznacznym 
udziale niewielkich biur podrozy, a takze stosunkowo wysoki stopien trudnosci 
uprawiania: od jej uczestnik6w oczekuje sie wysilku fizycznego i umyslowego 
oraz umiejetnosci poslugiwania sie specjalistycznym sprzetem, 

Rdzeniem omawianego produktu jest zaspokojenie potrzeby aktywnego wypo- 
czynku i rekreacji ruchowej, regeneracji sil psychofizycznych, przezycia przygody, 
doznania wrazen duchowych, czy tez ucieczka od cywilizacji i powr6t do natury. 
Wok6l tych element6w rnozna wyroznic gl6wne skladniki produktu, kt6rymi set: 
zakwaterowanie w bazie hotelarskiej polozonej na terenach o wysokich walorach 
przyrodniczych, wyzywienie oparte na kuchni regionalnej oraz uslugi przewodnic- 
kie. Zaliczaja sie tez do nich wypozyczalnie sprzetu turystycznego i rekreacyjnego, 
szlaki i sciezki turystyczne, miejsca wypoczynkowe i punkty widokowe oraz inne 
elementy zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego. 

Obwody iwano-frankowski, lwowski i zakarpacki polozone set w regionie pod- 
g6rskim i g6rskim, co stwarza korzystne warunki do rozwoju turystyki aktywnej. 
Szczeg6lnie predysponowany do tego jest obw6d zakarpacki, czesc Ukrainy Za- 
chodniej uwazana za unikatowa pod wzgledem przyrodniczo-geograficznym i his- 
toryczno-kulturowym. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d lwowski - parki narodowe: Jaworowski, Beskidy Skolskie, rzeki: 
Dniestr, Stryj 

b. Obw6d iwano-frankowski - parki narodowe Karpacki i "Huculszczyzna", 
pasma Gorgan6w, Czarnohory i Hryniaw, rzeki: Prut, Dniestr, Czeremosz, 
Lornnica, Swica 

c. Obw6d zakarpacki - parki narodowe Uzanski i Synewirski, rzeki: Cisa, 
Terebla, Rika, Borzawa. 

Docelowe segmenty rynku to gl6wnie mlodziez i osoby w srednim wieku. 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• roznorodnosc i "dzikosc" kraj obraz6w, zwlaszcza g6rskich, 
• wysoki stopien zalesienia, 
• dobra dostepnosc komunikacyjna, 
• niski stopien urbanizacji, 
• liczne rzeki nadajace sie do uprawiania turystyki wodnej. 
Slabe strony: 
• slabo rozwinieta siec szlak6w turystycznych: pieszych, rowerowych, kaja- 

kowych, 
• niewielki wyb6r przewodnik6w i map turystycznych, 
• niedostateczna oferta turystyki aktywnej na rynku. 
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zanse: 
• wzrost zainteresowania klientow turystyka aktywna, co potwierdzaja bada- 

nia marketingowe wykonywane w Polsce i innych krajach europejskich, 
• realizacja na terenie Ukrainy Zachodniej wielu projekt6w pomocowych 

(m.in. PAUCI, TACIS) wspierajacych rozw6j tzw. altematywnych form 
turystyki. 

Zagrozenia: 
• brak bezpiecznej infrastruktury drogowej dostosowanej do jazdy rowerem 

(wydzielone pasy ruchu, oznakowanie itd.), 
• utrudnienia graniczne - dlugi czas oczekiwania na odprawe, 
• niedostateczna promocja turystyki aktywnej na szczeblu krajowym, 
• zla sytuacja ekonomiczna obywateli ukrainskich, 

Produkt ,,aktywny wypoczynek" cieszy sie coraz wieksza popularnoscia w kra- 
jach Europy Zachodniej. Wymaga jednak rozbudowania kosztownej infrastruktury 

rystycznej i rekreacyjnej. Lokalne wladze samorzadowe nie maja dostatecznych 
srodkow finansowych na realizacje inwestycji zwiazanych z udostepnieniem walo- 
row turystycznych. Rozw6j omawianego produktu zalezy od pozyskania kapitalu 
z zewnatrz. Niebagatelna role rnoglyby tu odegrac srodki pomocowe Unii Europej- 
kiej. 

Produkt: narciarskie pobyty zimowe 
Rdzeniem produktu jest zaspokojenie potrzeby aktywnej rekreacji i sportu 

w gorach, w scenerii zimowego krajobrazu. Produktem rzeczywistym sa pobyty 
w hotelach, osrodkach wypoczynkowych, stacjach narciarskich i osrodkach kolo- 
nijnych (dzieci i mlodziez). W sklad produktu wchodza ponadto uslugi gastrono- 
rniczne (szczeg6lnie cenione sa restauracje regionalne), uslugi rozrywkowe (dysko- 
teki, kluby nocne), uslugi rekreacyjne (wyciagi narciarskie, wypozyczalnie sprzetu, 
akwaparki i in.). 

Zc wzgledu na polozenie w rejonach g6rskich, wszystkie analizowane obwody 
sa predysponowane do rozwoju produktu ,,pobyty narciarskie". Przykladowe loka- 
lizacje produktu: 

a. Obw6d iwano-frankowski: Polanica, Jablonica, Worochta, Kosow 
b. Obw6d lwowski: Slawsko, Tysowiec, Orawczyk 
c. Obw6d zakarpacki: Dragobrat, Syniak, Kostryno, Podobowiec. 
Docelowe segmenty rynku to mlodziez, osoby w wieku srednim oraz rodziny 

z dziecmi. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• liczne osrodki narciarskie, 
• dobra dostepnosc komunikacyjna, 
• istnienie obszarow koncentracji produktu, np. w rejonie skolskim jest az 

piec centrow narciarstwa, 
• niskie ceny uslug gastronomicznych. 
Slabe strony: 
• niedostatecznie rozwinieta baza gastronomiczna i rozrywkowa, 
• przestarzala baza noclegowa (zwlaszcza tzw. turbazy), 
• uboga infrastruktura rekreacyjna (brak akwaparkow, wypozyczalni sprzetu 

itp.), 
• klopoty z utrzymaniem zima przejezdnosci dreg dojazdowych, 
• malo atrakcyjna oferta uslug rekreacyjnych (np. szkolek narciarskich). 
Szanse: 
• konkurowanie z polskimi i slowackirni miejscowosciami g6rskimi, 
• zwiekszenie inwestycji w osrodkach narciarskich, 
• polozenie przygraniczne rniejscowosci wypoczynkowych, 
• poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz tworzenie nowych obszarow 

chronionych (stanowi to duze ulatwienie w promocji miejscowosci wypo- 
czynkowych). 

Zagrozenia: 
• mozliwosc pojawienia sie kolizji miedzy ochrona przyrody a funkcja tury- 

styczno-rekreacyj na, 
• malo aktywna promocja na rynku miedzynarodowyrn, 
• niedostatek informacji o polaczeniach komunikacyjnych do miejscowosci 

gorskich (np. strona intemetowa kolei ukrainskich jest wylacznie w jezy- 
kach ukrainskim i rosyjskim), 

• zla opinia o bezpieczenstwie publicznym. 

Rozw6j tego produktu uzalezniony jest od powstania odpowiedniej infrastruk- 
tury: uslugowej i rekreacyjnej. Wymaga to pozyskania zewnetrznych srodkow ka- 
pitalowych. 

Produkt: podroze sentymentalne 
Rdzeniem produktu jest poznanie miejsc pochodzenia przodk6w. Wiekszosc 

obszaru iwano-frankowskiego i lwowskiego nalezala przed wybuchem II wojny 
swiatowej do Polski, stad wielu jej obywateli ma swoje korzenie wlasnie na tych 
terenach. Region poludniowo-zachodni byl tez zamieszkiwany przez Slowakow, 

156 

• 
• 

• 

urn 
zac 

W2 

egrow, Ru 
zywistym s 

zwiazanych 
· s toria i kul 

zwlaszcza zs 
Alokacjz 

lwowskiego 
a. Obv 
b. Obv 

Beb 
c. Obv 

dow 
Docelov 

zdrowe, ob; 
Zjednoczon 

Analiza 
Mocne i 

• dzie 
pejs 

• licz 
tacl 

• dot 
me: 

• nisl 
Slabc s1 
• nis' 
• tru 

dlu 
• bra 
Szanse 

• ws 
• dzi 

zk 
(er 

Zagroz 



skim jest az 

zalni sprzetu 

rskich). 

Jill 1, 

ch obszar6w 
wosci wypo- 

unkc j a tury- 

iejscowosci 
aie w jezy- 

ej infrastruk- 
srodkow ka- 

t, Wiekszosc 
em II wojny 
isnie na tych 
z Slowakow, 

W egrow, Rumun6w, Czech6w i Niemc6w oraz ludnosc zydowska, Produktem rze- 
czywistym sq wycieczki objazdowe po najwazniejszych rniejscowosciach blisko 
zwiazanych z polska, slowacka, wegierska, rumunska i nierniecka oraz zydowska 
historia i kultura, Podroze sentymentalne dotycza rowniez emigrant6w ukrainskich, 
zwlaszcza zarnieszkalych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 

Alokacja produktu obejmuje obszar trzech obwod6w: iwano-frankowskiego, 
lwowskiego i zakarpackiego. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d iwano-frankowski: Iwano-Frankowsk, Halicz 
b. Obw6d lwowski: Lw6w, Zolkiew, Drohobycz, Olesko, Sokal, Podhorce, 

Belz, Sambor 
c. Obw6d zakarpacki: Uzhorod, Mukaczewo, Tiacz6w, Berehowo, Winohra- 

d6w. 
Docelowe segmenty rynku to rodziny z dziecmi oraz osoby starsze w miare 

zdrowe, obywatele Polski, Niemiec, Wegier, Rumunii, Austrii, Izraela i Stan6w 
Zjednoczonych. 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• dziedzictwo kulturowe i historyczne powiazania z wieloma narodami euro- 

pejskimi, 
• liczne obiekty hotelarskie zlokalizowane w duzych historycznych mias- 

tach, 
• dobrze przygotowana oferta ukrainskich biur podrozy dla turyst6w zagra- 

nicznych, 
• niskie ceny wyzywienia. 
Slabe strony: 
• niski standard bazy noclegowej i stosunkowo wysokie ceny nocleg6w, 
• trudnosci przy przekraczaniu granicy ukrainskiej z Polska i Slowacja (zbyt 

dlugi czas odprawy), 
• brak poczucia bezpieczeristwa u turyst6w europejskich. 
Szanse: 
• unowoczesnienie ukrainskiej gospodarki turystycznej, 
• zaciesnianie kontakt6w z krajami sasiedzkirni, zwlaszcza z Polska, 
• wspieranic przez Polske akcesji Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej, 
• dzialania wladz ukrainskich na rzecz utrzymania obiekt6w zwiazanych 

z kultura i historia innych narodowosci, zwlaszcza polskiej i zydowskiej 
( cmentarze, zabytki itd.). 

Zagrozenia: 
• wzrost cen artykulow spozywczych i ustug, 
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• starzenie sie i kurczenie populacji majacej swoje korzenie na terenie Ukra- 
iny Zachodniej. 

wzros 
i trad 
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z tyn 

Produkt ,,podr6ze sentymentalne" ma szczeg6lne szanse na terenie Ukrainy Za- 
chodniej. Dziedzic two kulturowe, powiazania z historia wielu kraj6w europejskich 
(Polski, W egier, Rumunii, Niemiec, Austrii) mo get powodowac wzrost liczby przy- 
jazd6w w celach etnicznych. Niezbedne jest unowoczesnienie infrastruktury tury 
stycznej oraz poprawa stanu bezpieczenstwa turyst6w. 

• 

Produkt: podroze kulturoznawcze 
Rdzeniem produktu jest poznanie kultury ludnosci zamieszkujacej obwody 

Ukrainy Zachodniej, przede wszystkim lernkowskiej, bojkowskiej i huculskiej. 
Sprzyja temu bogactwo etnograficzne omawianych obwod6w, rzadko juz spotyka- 
ne w Europie. Produktem rzeczywistym set wycieczki objazdowe po najwazniej- 
szych centrach etnicznych oraz udzial w regionalnych imprezach kulturalnych. 

Alokacja produktu obejmuje tereny Bieszczad6w, Huculszczyzny i Pokucia 
oraz pogranicze zakarpackie. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d iwano-frankowski: Kos6w, Werchowyna, Kolornyja, Kosmacz, 
Krzywor6wnia 

b. Obw6d lwowski: Lw6w, Drohobycz, Turka 
c. Obw6d zakarpacki: Rach6w, Berehowo, Winohrad6w. 
Docelowe segmenty rynku to osoby mlode, wyksztalcone, w wieku produkcyj- 

nym oraz rodziny z dziecmi. 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• liczne imprezy prornujace lokalna kulture i folklor, 
• poczucie wiezi etnicznej wsrod lokalnej spolecznosci: kultywowanie zwy- 

czaj6w i obrzedow ludowych i religijnych oraz tradycyjnego rzerniosla lu- 
dowego. 

Slabe strony: 
• brak dobrze przygotowanych ofert produkt6w umozliwiajacych poznanie 

lokalnej kultury, 
• niedostateczna informacja o organizowanych imprezach kulturalnych, 
• zly stan zabytk6w zwiazanych z lokalna kultura, 
• niedostatek odpowiedniej bazy noclegowej. 
Szanse: 
• polityka Unii Europejskiej w zakresie podtrzymywania lokalnej kultury 

i promocji tzw. malych ojczyzn, 
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• wzrost zainteresowania turystow poznawaniem odrebnosci kulturowej 
i tradycji ludowej. 

Zagrozenia: 
• niedostatek srodkow finansowych na rewaloryzacje zabytk6w kultury lu- 

dowej i podtrzymywanie tradycji etnicznej, 
• postepujace przeobrazenia cywilizacyjne wsi ukrainskiej i wiazacy sie 

z tym zanik lokalnych zwyczaj6w i tradycji. 

Produkt ,,podr6ze kulturoznawcze" opiera sie na rzadkim juz bogactwie wa- 
lorow etnograficznych Ukrainy Zachodniej. Lokalna kultura, zachowane zwyczaje 
miejscowej ludnosci stanowia niewatpliwie duza atrakcje, mogaca przyciagac tu- 
rystow zagranicznych. 

Produkt: pobyty pielgrzymkowe 
Pielgrzymki uwazane sa za jedna z najstarszych form migracji z przyczyn po- 

zaekonornicznych". W obecnych czasach podrozowanie do miejsc swietych odby- 
wa sie albo wylacznie z pobudek religijnych, albo z pobudek kultowo-poz- 
nawczych (badz tylko poznawczych). W sklad produktu rzeczywistego i poszerzo- 
nego wchodza noclegi w hotelach, domach pielgrzyma, na kempingach 
i w kwaterach prywatnych. Bardzo waznym elementem produktu sa ponadto uslugi 
przewodnickie, gastronomiczne oraz handel pamiatkami i dewocjonaliami. 

Najwieksze skupisko miejsc kultu religijnego znajduje sie w obwodzie lwow- 
skim. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d iwano-frankowski: Skit Maniawski, Goszow 
b. Obw6d lwowski: Krechow, Uhn6w, Grodek, lwano-Frankowo, Belz, -Z6l- 

kiew, Brody 
c. Obw6d zakarpacki: Rakoszyno. 
Docelowe segmenty rynku to dzieci i mlodziez, osoby starsze, rodziny 

z dziecmi. 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• znaczna liczba znanych sanktuari6w i osrodkow pielgrzymkowych, 
• duzy ruch patniczy z kraju i zagranicy. 

-
9 A. Jackowski: Pielgrzymki i turystyka religijna. Rocznik dydaktyczny. Wyzsza Szkola 

Turystyki i Hotelarstwa Warszawa 1996. 
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Slabe strony: 
• niedostateczne zaplecze w osrodkach pielgrzyrnkowych ( obiekty noclego- 

we, gastronomiczne i sanitariaty), 
• brak dobrze przygotowanych tras dla pielgrzym6w. 
Szanse: 
• wzrost zainteresowania pielgrzymowaniem wsrod rnieszkancow Ukrainy, 
• przystosowanie sanktuari6w do potrzeb pielgrzym6w i przeprowadzenie 

tam prac konserwatorskich, 
• wsparcie przez Unie Europejska projekt6w dotyczacych systemu paneuro- 

pejskich szlak6w patniczych. 
Zagrozenia: 
• utrudnienia graniczne dla pielgrzym6w z innych kraj6w, 
• niedostatek srodkow na infrastrukture niezbedna do obslugi grup piel- 

grzymkowych. 

Rozw6j produktu turystycznego ,,pobyty pielgrzyrnkowe" uzalezniony jest 
w duzej mierze od wladz kosciolow dzialajacych na terenie Ukrainy. Przykladern 
rnoze bye bardzo dobrze przygotowana przez ukrainski kosciol katolicki zeszlo- 
roczna pielgrzymka papieza Jana Pawla II, kt6ra przyciagnela i wciaz przyciaga na 
teren Ukrainy Zachodniej licznych patnikow, Mocna strona produktu jest wystepo- 
wanie wielu zwiazkow wyznaniowych (grekokatolicy, prawoslawni, katolicy i in.). 

Produkt: pobyty w kwaterach agroturystycznych 
Rdzeniem produktu jest wypoczynek turyst6w w gospodarstwach wiejskich, 

w bliskim kontakcie z przyroda, dziedzictwem kulturowym, tradycja i zwyczajami. 
Motywem bywa tez chec uczestniczenia w zajeciach rolniczych (np. koszeniu sia- 
na, dojeniu kr6w). 

Produktem rzeczywistym jest pobyt w gospodarstwie agroturystycznym pola- 
czony z mozliwoscia spozywania regionalnych potraw, uczestniczenia w produkcji 
rolnej i w zajeciach rekreacyjnych (jazda konna, wedkowanie itp.). 

Alokacja produktu: tereny wiejskie o walorach wypoczynkowych i wsie z dob- 
rzc utrzymanymi gospodarstwami rolnymi. Przykladowe lokalizacje produktu: 

a. Obw6d iwano-frankowski: Jaremcze, Tatar6w, Worochta, Kos6w, Wer- 
chowyna 

b. Obw6d lwowski: Skole, Schodnica, Potylicz, Gliriskie, Luzok 
c. Obw6d zakarpacki: Kwasy, Kostryno, Synewirska Polana, Rach6w, Mizhi- 

ria, Berehowo, Winohrad6w. 
Docelowe segmenty rynku to osoby starsze, emeryci i rodziny z dziecmi. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• dose duza liczba gospodarstw agroturystycznych, 
• lokalizacja gospodarstw ,,goscinnych" w miejscowosciach o walorach wy- 

poczynkowych, 
• niskie ceny pobytu w kwaterach agroturystycznych. 
Slabe strony: 
• ograniczenie uslug swiadczonych przez gospodarstwa do noclegow i wy- 

zywienia, 
• mala liczba tradycyjnych gospodarstw rolnych, ograniczajaca mozliwosci 

prawdziwej agroturystyki. 
Szanse: 
• moda na turystyke wiejska i wypoczynek u rolnikow, 
• mozliwosc wsparcia agroturystyki ze srodkow zagranicznych, np. T ACIS, 

PAUCI. 
Zagrozenia: 
• niekorzystne przepisy fiskalne regulujace dzialalnosc agroturystyczna, 
• zla opinia turyst6w zagranicznych o standardzie higieniczno-sanitamym 

gospodarstw wiejskich. 

Produkt: przejazdy tranzytowe 
Rdzeniem produktu jest zaspokojenie potrzeb osob podrozujacych tranzytem 

przez obwody Ukrainy Zachodniej. Produkt rzeczywisty to zakwaterowanie i wy- 
zywienie w motelach, hotelach i na kempingach wzdluz tras tranzytowych, zwlasz- 
cza miedzynarodowych, krore l4cz4 kraje sasiedzkie (Polske, Wegry, Slowacje) 
z Kijowem. Istotnym elementem produktu jest rowniez infrastruktura uzupelniaja- 
a: stacje obslugi samochod6w, stacje paliw, supermarkety, punkty informacji tu- 

stycznej. Istotnym zamierzeniem marketingowym powinno bye zachecenie os6b 
odrozujacych tranzytem do korzystania z turystycznych i rekreacyjnych walor6w 
ren6w lezacych na trasie przejazdu. 

Alokacja produktu: 
a. Obw6d iwano-frankowski: tereny wzdluz dr6g obwodowych P 03, P 04 
b. Obw6d lwowski: tereny wzdluz dr6g miedzynarodowych, E 40, E 50, E 372 
c. Obw6d zakarpacki: tereny wzdluz drog miedzynarodowych E 50, E 573. 
Docelowe segmenty rynku to kierowcy sarnochodow ciezarowych (TIR) oraz 

rysci podrozujacy przez terytorium Ukrainy tranzytem do Rosji, Polski, Rumunii, 
na Slowacje i Bialorus. 
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Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• polozenie obwod6w na najwazniejszych szlakach tranzytowych Europy 

i Ukrainy, 
• duzy ruch transgraniczny z Polski, Bialorusi, Rumunii i Slowacji, 
• liczne stacje benzynowe, 
• stosunkowo duza liczba drogowych przejsc granicznych (glownie na Za- 

karpaciu). 
Slabe strony: 
• zla nawierzchnia i niedostateczne oznakowanie drog, 
• niewystarczajaca liczba stacji obslugi sarnochodow, 
• niedostatek infrastruktury przydroznej: moteli, restauracji, bar6w itp. 
• malo parking6w przystosowanych do postoju TIR6w, 
• niezadowalajacy stan bezpieczenstwa (nieobowiazywanie na terenie Ukra- 

iny ubezpieczen auto casco ). 
Szanse: 
• rozwijajacy sie ruch tranzytowy z Unii Europejskiej do kraj6w Europy 

Wschodniej, 
• dazenia Ukrainy do Unii Europejskiej, 
• rozbudowa infrastruktury turystycznej i paraturystycznej wzdluz tras tran- 

zytowych, 
• powstanie sieci parking6w przydroznych z zapleczem gastronomicznym 

i sanitarno-higienicznym. 
Zagrozenia: 
• wprowadzenie utrudnieri granicznych po wejsciu Polski, Slowacji i Wegier 

do Unii Europejskiej, 
• brak nowych inwestycji drogowych usprawniajacych tranzyt. 

Przyblizenie Ukrainy do granicy Unii Europejskiej niewatpliwie spowoduje 
wzrost kontakt6w gospodarczych i zwiekszenie wymiany towarowej. To duza 
szansa rozwoju produktu turystycznego ,,przejazdy tranzytowe". Bariery zwiazane 
ze zlyrn stanem dr6g oraz niedostatkiem infrastruktury przydroznej (motele, restau- 
racje, bary, stacje obslugi itp.) moga bye szybko zmniejszone w razie wzrostu ru- 
clrn tranzytowego przez teren Ukrainy. Podobne zjawisko wystapilo w Polsce na 
poczatku lat dziewiecdziesiatych XX wieku. 
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Produkt: imprezy mysliwskle 

Rdzeniem produktu jest zaspokojenie potrzeby pobytu w bliskim kontakcie 
z natura, umozliwiajacego poznanie przyrody Ukrainy Zachodniej, sprawdzenie 
umiejetnosci lowieckich, poznanie tradycji i zwyczaj6w lowieckich na Ukrainie30. 

Wiaze sie z tym zakwaterowanie w pensjonatach, lesniczowkach lub domkach my- 
sliwskich na terenach lowieckich, zapewnienie Iowisk z dobrym stanem zwierzyny, 
oferowanie polowari indywidualnych, zbiorowych (z nagonka) oraz sokolnictwa 
(lowy z ulozonymi ptakami). A ponadto: wyzywienie oparte na kuchni regionalnej 
(dziczyzna), uslugi preparowania trofe6w mysliwskich i bogaty program tury- 
styczno-rekreacyjny dla rodzin mysliwych. 

Przykladowa lokalizacja produktu: 
a. Obw6d iwano-frankowski: Kosmyczara, Osmoloda, lesnictwo Rohatynskie 
b. Obw6d lwowski: Majdan (rejon skolski), Majdan (rejon jaworowski) 
c. Obw6d zakarpacki: Beregi, lesnictwo Wielki Byczkiw. 
Docelowe segmenty rynku to mysliwi (z uprawnieniami lowieckimi) preferuja- 

cy zwierzyne gruba lub drobna i ptactwo, oraz rodziny towarzyszace mysliwym. 

Analiza SWOT 
Mocne strony: 
• rozlegle tereny lowieckie charakteryzujace sie bogactwem zwierzyny low- 

nej i atrakcyjnoscia przyrodnicza, 
• czesciowo dobre zaplecze do obslugi grup mysliwskich, 
• bogate tradycje i zwyczaje lowieckie, 
• racjonalnie prowadzona gospodarka lowiecka. 
Slabe strony: 
• brak oferty turystycznej dla rodzin towarzyszacych mysliwyrn, 
• nicdostateczna informacja o walorach mysliwskich, 
• trudny dojazd do teren6w lowieckich. 
Szanse: 
• zrownowazona gospodarka lowiecka, pomnazajaca zasoby zwierzyny, 
• dostrzczenie przez wladze ukrainskie mozliwosci pozyskiwania wplywow 

dcwizowych z turystyki mysliwskiej. 
Zagrozenia: 
• wzrost konkurencyjnosci teren6w lowieckich w Polsce i na Slowacji, 
• dzialalnosc organizacji ekologicznych przeciwnych myslistwu. 

302. Malewicz: Turystyka lowiecka. Rocznik dydaktyczny. Warszawa WSTiH 1997. 
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Tabela 21 
Elementy infrastruktury dla rozwojowych produkt6w turystycznych Ukrainy Zachodniej 
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Baza noclegowa: 
Hotel 4-5* + ++ + ++ ++ + 
Hotel 2-3* + ++ ++ ++ ++ + ++ 
Motel + + ++ 
Pensjonat ++ + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Wioska wakacyjna ++ ++ 
Obiekt sanatoryjno-uzdrowiskowy ++ ++ 
Dornki wakacyjne ++ + 
Osrodek wypoczynkowy + + ++ + 
Schronisko/schr. mlodziezowe ++ + + + + 
Stanica wodna ++ 
K watera agroturystyczna ++ + ++ ++ + 
Kemping z infrastruktura ++ + 
Baza gastronomiczna: 
Restauracja regionalna ++ + + + ++ ++ + ++ + 
Bar szybkiej obslugi + + ++ + ++ ++ 
Lokal z dzialalnoscia rozrywkowa + + ++ + 
Kuchnia domowa + + + + + ++ + 
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ltlar szybkiej obslugi + + ++ + ++ ++ 
Lokal z dzialalnoscia rozrywkowa + + ++ + 
Kuchnia domowa + + + + + ++ + 
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Baza komplementarna: 
Centrum informacji turystycznej ++ ++ ++ + + ++ + ++ + + 
Produkcja regionalnej zywnosci + + ++ ++ + ++ + 
Sklepy z regionalna zywnoscia ++ + + ++ ++ ++ 
Sciezki, szlaki (roznego typu) ++ ++ + ++ + + ++ + + 
Plaza z urzadzeniami towarzyszacymi + ++ + 
Osrodek rekreacyjno-sportowy ++ ++ ++ + + 
Osrodek sport6w narciarskich ++ ++ + 
Osrodek jezdziecki ++ + + ++ + 
Osrodek zeglarski ++ 
Kolej linowa, wyciag narciarski ++ ++ + 
Wypozyczalnia sprzetu wodnego + ++ + 
Wypozyczalnia rower6w + + ++ ++ ++ 
Punkty obserwacyjne i widokowe ++ ++ + ++ ++ ++ 
Parking ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
+ Preferowany element infrastruktury. 
++ Niezbedny element infrastruktury. 
Opracowanie wlasne lnstytutu Turystyki w Warszawie. 



Produkt turystyczny ,,imprezy mysliwskie", mimo duzego potencjalu w postaci 
licznych obszar6w lesnych bogatych w zwierzyne lowna, moze napotkac trudnosci 
rozwojowe. Podstawowa slaboscia tego produktu sq braki w zapleczu uslugowyrn. 
Dotyczy to zwlaszcza odpowiednio przygotowanych lowisk, wyspecjalizowanych 
biur podrozy, 

Powodzenie realizacji produktow turystycznych uzaleznione jest od stworzenia 
w obwodach Ukrainy Zachodniej odpowiedniej infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej. W tabeli 21 podano niezbedne rodzaje infrastruktury dla poszcze- 
golnych kategorii produktow, Wyb6r element6w zagospodarowania zostal dokona- 
ny na podstawie wynikow badan marketingowych prowadzonych na terenie Polski 
przez Instytut Turystyki oraz konsultacji ze srodowiskiem inwestor6w. 

Podane w postaci tabelarycznej typowe programy infrastruktury turystycznej 
i paraturystycznej dla wytypowanych dziesieciu kategorii produkt6w powinny sta- 
nowic dla ukrainskich organ6w rzadowych, samorzadowych i organizacji pozarza- 
dowych odpowiedzialnych za rozwoj turystyki wskazowke ulatwiajaca formulowa- 
nie polityki inwestycyjnej na Ukrainie Zachodniej. 
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Rozdzial VII 

Rozwojowe produkty i inwestycje turystyczne 

1. Obszary predestynowane do rozwoju sektora 
turystycznego 

Koricowy rozdzial jest poswiecony analizie potencjalu turystycznego i mozli- 
wosci rozwoju podstawowych jednostek: subregion6w, obejmujacych jeden lub 
kilka rejon6w administracyjnych w okreslonych granicach struktur przyrodniczych 
lub spoleczno-ekonomicznych. Poglebionej analizy formacji ,,rejon-subregion" do- 
konano na podstawie wielowskainikowej oceny rejon6w i miast wydzielonych, 
opierajac sie na dostepnych informacjach statystycznych. Uwzglcdniono tez oceny 
eksperckie program6w rozwojowych i projekt6w inwestycyjnych w dziedzinie tu- 
rystyki oraz wyniki badan marketingowych ruchu turystycznego i stanu zagospoda- 
rowania. 

Wielowskaznikowa ocena atrakcyjnosci objeto 47 rejon6w i 17 miast Ukrainy 
Zachodniej. W centrum analiz i zainteresowania byly trzy sfery: atrakcyjnosc tury- 
styczna, atrakcyjnosc inwestycyjna i atrakcyjnosc recepcyjna. Pierwsze dwie bez- 
posrednio dotycza potencjalu rozwojowego: zasob6w przyrodniczych, historyczno- 
kulturowych, przestrzennych, warunkow spoleczno-ekonomicznych. Wymienione 
clementy ukazuja inwestorowi atrakcyjnosc i stopieri przygotowania terenu do 
przyjecia inwestycji. System wskaznikow atrakcyjnosci recepcyjnej pokazuje stan 
dotychczasowego zagospodarowania turystycznego. 

Poszczeg61ne rejony i miasta uzyskaly ocene bedaca wynikiem okreslonej pro- 
cedury obliczeniowej (Golernbski, 2002). Ocena ta pozwolila na klasyfikacje rejo- 
now administracyjnych pod wzgledern atrakcyjnosci turystycznej, inwestycyjnej 
i recepcyjnej oraz og6lnej atrakcyjnosci rozwojowej. Na podstawie wskainik6w 
liczbowych wyodrebniono trzy grupy klasyfikacyjne rejon6w i miast o potencjale: 
wysokim, srednim i dostatecznym. Nastepnie, na podstawie tej klasyfikacji, doko- 
nano selekcji jednostek administracyjnych, wydzielajac obszary: rejony, miasta 



i subregiony31 wyrozruajace sie korzystnymi warunkami do rozwoju produkt6w 
turystycznych i ich infrastruktury. Nizej kr6tko opisano klasyfikacje wyroznionych 
obszar6w wedlug glownych sfer atrakcyjnosci: turystycznej, inwestycyjnej i recep- 
cyjnej oraz og6lnego potencjalu rozwojowego. Syntetyczne wyniki ocen zawieraja 
tabele 8-10, a klasyfikacje rejon6w i wydzielonych miast przedstawiaja rysunki 
17-28. 

W obwodzie iwano-frankowskim wielowskaznikowa analiza objeto cztemascie 
rejon6w oraz cztery miasta duze i srednie. 

Klasyfikacja pozwolila na wyodrebnienie trzech grup potencjalnie atrakcyj- 
nych turystycznie rejon6w. Wysoka atrakcyjnosc turystyczna przypisana zostala 
rejonom: dolinianskiemu (0,492), nadwornianskiemu (0,488), tysmienickiernu 
(0,482), miastu Jaremcze (0,422); srednia - rejonom: sniatynskiemu (0,452), wer- 
chowynskiemu (0,431), kolornyjskiernu (0,430) oraz miastom Bolech6w (0,294) 
i Kolomyja (0,291 ); dostateczna - rejonowi kosowskiemu (0,409). 

W srod subregion6w wyodrebiono przedg6rza i tereny g6rskie Beskid6w i Gor- 
gan6w, Podkarpacia W schodniego, Pokuckich i Wierchowiriskich Karpat. 

W aspekcie atrakcyjnosci inwestycyjnej najlepsze wskai.niki cechuja rejon ha- 
licki (0,706); srednie - sniatynski (0,654) i bohorodczariski (0,633). Najliczniej- 
sza grupa to rejony o dostatecznej atrakcyjnosci inwestycyjnej: dolinianski (0,584), 
nadwornianski (0,575), kosowski (0,565) i tysmienicki (0,542). Z miast najlepiej 
wypada Iwano-Frankowsk (0,898). 

Lokalizacja tych rejon6w pozwala stwierdzic, ze w ujeciu subregionalnym naj- 
bardziej atrakcyjne do inwestowania set tereny Podkarpacia Srodkowego, Gorga- 
n6w oraz Podkarpacia W schodniego. 

Jesli uwzglednic powiazania rejon6w o wysokiej atrakcyjnosci turystycznej i in- 
wcstycyjnej, najwiekszy potencjal rozwojowy cechuje: doliniariski, nadwornianski, 
sniatyriski, tysmienicki i kosowski oraz miasta Iwano-Frankowsk i Jaremcze. 

Polaczone rejony tworza atrakcyjne turystycznie subregiony: Beskid6w i Gor- 
gan6w, Podkarpacia Srodkowego i Wschodniego, Pokuckich Karpat. Subregionem 
o wysokiej atrakcyjnosci turystycznej jest g6rska czesc obwodu iwano-frankow- 
skicgo (Beskidy, Gorgany, Karpaty Pokuckie), a najwieksze mozliwosci inwesty- 
cyjne maja subregiony Podkarpacia Srodkowego i Wschodniego. 

Wskazniki atrakcyjnosci recepcyjnej odzwierciedlajace stan zagospodarowania 
turystycznego wykazuja najwyzsze wartosci dla rejon6w: kosowskiego (0,480) 

31 Dia wiekszosci subregion6w przyjeto nazwy fizyczno-geograficzne stosowane w geogra- 
fii ukrainskiej. W kilku wypadkach zasiegi subregion6w geograficznych nie pokrywaja sie 
z granicami rejon6w administracyjnych. Nazwy subregion6w zostaly ustalone przez zespol 
Uniwersytetu Lwowskiego. 
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i werchowynskiego (0,447) oraz miasta Jaremcze (0,746); srednie - dla rejon6w: 
halickiego (0,345), dolinianskiego (0,331), rohatyriskiego (0,325) i sniatynskiego 
(0,323), a z miast - Iwano-Frankowska (0,389). Dostateczny poziom atrakcyjnos- 
ci recepcyjnej charakteryzuje rejony: nadwornianski (0,277), bohorodczanski 
(0,263 ), tlumacki (0,252) i miasto Kolornyje (0,292). 

Przestrzenna konfiguracja atrakcyjnych recepcyjnie rejon6w pozwala na wyod- 
rebnienie w obwodzie iwano-frankowskim kilku subregion6w o dobrym zagospo- 
darowaniu turystycznym. Set to subregiony Karpat Pokuckich i Wierchowiriskich 
oraz Beskid6w. 

W obwodzie lwowskim analiza atrakcyjnosci objela 20 rejon6w i 7 miast. 
Pod wzgledern atrakcyjnosci turystycznej do grupy jednostek o wysokim po- 

tencjale zaliczono rejony: zolkiewski (0,594), stryjski (0,508) i miasto Lw6w 
(0,364), o srednim potencjale - dwa rejony g6rskie: skolski (0,491) i turkawski 
(0,482), a ponadto gr6decki (0,453) i miasto Truskawiec. 0 dostatecznym poten- 
cjale - zydaczowski (0,430), drohobycki (0,415), mikolajowski (0,409), mosciski 
(0,407) i miasto Drohobycz (0,259). 

W ujeciu subregionalnym grupe o wysokim rankingu atrakcyjnosci turystycz- 
nej tworza subregiony: lwowski, zachodniopodkarpacki, Beskid6w Skolskich i tur- 
kawskiej wierchowiny. 

Wedlug wskainik6w atrakcyjnosci inwestycyjnej wysoki potencjal maja rejo- 
ny: mikolajowski (0,668), stryjski (0,613), pustomycki (0,605) oraz miasto Lw6w. 
Grupa o srednim i dostatecznym potencjale inwestycyjnym obejmuje osiem re- 
jon6w: zolkiewski (0,568), sokalski (0,549), zydaczowski (0,546), brodzki (0,545), 
kamionkowski (0,545), buski (0,544), grodecki (0,543) i zloczowski (0,542). 

Do grupy o bardzo dobrych warunkach spoleczno-ekonornicznych, sprzyjaja- 
cych inwestowaniu, zaliczono subregiony: lwowski, grodecko-mosciski i nad- 
dniestrzanski. 

Dwie przeanalizowane wyzej sfery atrakcyjnosci set podstawowe dla og6lnej 
occny mozliwosci rozwojowych rejonow administracyjnych i subregion6w. Do tej 
grupy zaliczono rejony: zolkiewski, stryjski, zydaczowski, gr6decki, mikolajowski 
oraz miasto Lw6w. Wsrod subregion6w najwiekszy potencjal rozwojowy maja 
lwowski, zachodniopodkarpacki i Beskidy Skolskie. Subregion Beskid6w Skol- 
skich ma przewage pod wzgledem atrakcyjnosci turystycznej, a lwowski i zachod- 
niopodkarpacki - inwestycyjnej. 

Wskainiki atrakcyjnosci recepcyjnej, kt6re posrednio odzwierciedlaja stopieri 
zagospodarowania turystycznego, pozwalaja na wyodrebnienie trzech grup rejo- 
n6w o roznyrn stopniu rozwoju infrastruktury uslugowej: najwyzszy stopieri zagos- 
podarowania turystycznego charakteryzuje rejony: stryjski (0,411), skolski (0,393), 
mosciski (0,363) oraz miasto Truskawiec (0,678); sredni - sokalski (0,337), zol- 
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kiewski (0,333), jaworowski (0,331), pustomycki (0,321), zydaczowski (0,321) 
oraz miasto Lwow (0,458); dostateczny - brodzki (0,310) i radziechowski (0,307) 
oraz miasto Drohobycz (0,3 71 ). 

Jesli chodzi o subregiony, wielowskaznikowa analiza potwierdzila dobry stan 
branzy turystycznej w Beskidach Skolskich, na Podkarpaciu Zachodnim i w subre- 
gionie lwowskim. 

W obwodzie zakarpackim analiza wielowskaznikowa potencjalu turystycznego 
obejmowala trzynascie rejonow i dwa glowne miasta: Uzhorod oraz Mukaczewo. 

Najwyzsze wskazniki atrakcyjnosci turystycznej uzyskaly cztery rejony: wiel- 
kobereznianski (0,591), rachowski (0,520), winohradzki (0,512) i chustowski 
(0,504); srednie - pereczynski (0,474) i mizhirski (0,454), a dostateczne - uzho- 
rodzki (0,44 7), tiaczowski (0,443 ), berehowski (0,44 l) i wolowiecki (0,410). 
Z dwoch analizowanych miast wyzsza jest atrakcyjnosc turystyczna Mukaczewa. 

W aspekcie subregionalnym wysoka atrakcyjnosc cechuje dorzecze rzeki Uz, 
dorzecze G6mej Cisy i Nizine Zakarpacka, 

W zakresie atrakcyjnosci inwestycyjnej najlepszymi warunkami spoleczno- 
ekonomicznymi charakteryzuja sie rejony: uzhorodzki (0,701), winohradzki 
(0,668) i swalawski (0,652); srednimi - berehowski (0,591), tiaczowski (0,590), 
irszawski (0,583) i mukaczewski (0,503); dostatecznymi - chustowski (0,472), 
wielkobereznianski (0,461) i rachowski (0,442). Uzhorod ma lepszy wskaznik in- 
westycyjny niz Mukaczewo. 

Atrakcyjnoscia inwestycyjna wyrozniaja sie subregiony: Nizina Zakarpacka 
i Wulkaniczne Karpaty. 

Jesli uwzglednic powyzsze aspekty, og6lnie najlepsze warunki rozwojowe ma- 
jct rcjony: berehowski, winohradzki, wielkobereznianski i pereczynski oraz miasto 
Uzhorod. Na tej podstawie mozna wyodrebnic na Zakarpaciu subregiony o naj- 
wiekszych turystycznych perspektywach rozwojowych: Nizine Zakarpacka, dorze- 
cze rzeki Uz, dorzecze G6mej Cisy i Wulkaniczne Karpaty. Zwraca przy tym uwa- 
ge atrakcyjnosc turystyczna subregionu G6rnej Cisy i atrakcyjnosc inwestycyjna 
srodkowej czesci Niziny Zakarpackiej. 

W zakresie atrakcyjnosci recepcyjnej charakteryzujacej obecne zagospodaro- 
wanic turystyczne przoduja rejony: swalawski (0,501), pereczynski (0,482), wolo- 
wiccki (0,478) i wielkobereznianski (0,453); sredni wskaznik cechuje berehowski 
(0,388) oraz irszawski (0,356); dostateczny - uzhorodzki (0,348), mizhirski 
(0,341 ), rachowski (0,330) i winohradzki (0,326). 

Konfiguracja rejonow pozwala wyroznic pod wzgledern zagospodarowania tu- 
rystycznego subregiony: dorzecze rzeki Uz, Wulkaniczne Karpaty, wolowiecko- 
mizhirska wierchowine i Nizine Zakarpacka. 
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Rys. 17. Atrakcyjnosc turystyczna rejon6w w obwodzie iwano-frankowskim 
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Rys. 18. Atrakcyjnosc inwestycyjna rejon6w w obwodzie iwano-frankowskim 
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Rys. 20. Atrakcyjnos c og61na rejon6w w obwodzie iwano-frankowskim 
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Rys. 22. Atrakcyjnosc inwestycyjna rejonow w obwodzie lwowskim Rys.: 
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Rys. 23. Atrakcyjnosc recepcyjna rejonow w obwodzie lwowskim 
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Rys. 25. Atrakcyjnosc turystyczna rejon6w w obwodzie zakarpackim 
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Rys. 26. Atrakcyjnosc inwestycyjna rejon6w w obwodzie zakarpackim 
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Rys. 26. Atrakcyjnosc inwestycyjna rejon6w w obwodzie zakarpackim 
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Rys. 27. Atrakcyjnosc recepcyjna rejonow w obwodzie zakarpackim 
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2. Funkcjonalne subregiony turystyczne 
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Wielowskaznikowa analiza rejon6w i wydzielonych miast obwod6w: iwano- 
frankowskiego, lwowskiego i zakarpackiego w zakresie wamnk6w rozwojowych 
pozwolila na wyodrebnienie obszar6w charakteryzujacych sie wysoka atrakcyjnos- 
cia turystyczna, inwestycyjna i recepcyjna. Poniewaz gl6wnym celem badawczym 
bylo okreslenie teren6w majacych najwiecej szans na rozw6j, za najwazniejszy 
czynnik uznano atrakcyjnosc turystyczna, Obszary dobrze rokujace dla rozwoju 
produkt6w i inwestycji turystycznych obejmuja rejony i ich gmpy (subregiony), 
kt6re charakteryzuja sie wskaznikiem atrakcyjnosci turystycznej powyzej g6mej 
granicy zmiennosci jednostki typowej (G.Golembski, 2002). Rejony te set jeszcze 
bardziej przydatne, jesli wyrozniaja sie takze wysokimi wskaznikami atrakcyjnosci 
inwestycyjnej. Nalezy uwzgledniac, ze w rejonach o niskiej atrakcyjnosci inwesty- 
cyjnej ryzyko inwestowania jest bardzo duze. Wskazniki atrakcyjnosci recepcyjnej 
odzwierciedlaja natomiast stopieri wykorzystania zasob6w turystycznych i moga 
odgrywac role korygujaca przy wyborze produkt6w turystycznych dla poszczegol- 
nych rejon6w oraz decyzjach dotyczacych inwestycji. 

W trzech obwodach poludniowo-zachodnich wyodrebniono ogolern 24 rejony 
wyrozniajace sie wskaznikiem atrakcyjnosci turystycznej (powyzej sredniego dla 
obwodu). W ramach tych rejon6w mozna wyodrebnic subregiony funkcjonalne - 
zblizone typem zasob6w i czynnik6w stymulujacych rozw6j branzy turystycznej . 
Przy wyodrebnianiu subregion6w niezbedne jest uwzglednianie wskaznikow atrak- 
cyjnosci inwestycyjnej i recepcyjnej. Jak podaje Grzegorz Golernbski, mozliwosci 
rozwojowe wynikajace z zasob6w przyrodniczych i kulturowych oraz polozenia 
komunikacyjnego bywaja ograniczone przez niewielkie mozliwosci inwestycyjne 
(niski poziom infrastruktury technicznej i uslugowej, ograniczone fundusze rejo- 
n6w) oraz rccepcyjne (nierozwinieta lub slabo rozwinieta baza turystyczna). 
Uwzgledniajac tc ograniczenia, dokonano korekty na liscie rejon6w stanowiacych 
podstawe podzialu subregionalnego. W obwodzie lwowskim wylaczono na przy- 
klad rejon turkawski, o jednym z najnizszych wskaznikow atrakcyjnosci inwesty- 
cyjncj. Pozostawiono jednak rejony skolski i mosciski, o niskich wskaznikach 
atrakcyjnosci inwcstycyjncj, lecz wysokich - atrakcyjnosci recepcyjnej, swiad- 
czacych o wysokim poziomie zagospodarowania turystycznego. Podobnie w obwo- 
dzic iwano-frankowskim uwzgledniono dodatkowo rejon werchowynski. Na pod- 
stawie wspomnianych zasad metodycznych wyodrebniono ogolem trzynascie fun- 
kcjonalnych subregion6w turystycznych (rys. 29). 

W obwodzle iwano-frankowskim w zakresie atrakcyjnosci turystycznej, inwes- 
tycyjncj i reccpcyjnej wyodrebniono piec funkcjonalnych subregion6w: biesz- 
czadzki (czesc dolinianska), srodkowopodkarpacki, wschodniopodkarpacki, pokuc- 
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ko-wierchowinski i gorganski. Obejmuja one siedem rejon6w i cztery miasta wy- 
dzielone. Nizej podajemy og6lny opis zasob6w i czynnik6w wplywajacych na roz- 
w6j branzy turystycznej w wyroznionych subregionach. 

Bieszczadzki ( czesc dolinianska) subregion turystyczny obejmuje rejon doli- 
nianski i miasto wydzielone - Bolechow. Subregion charakteryzuje dogodne po- 
lozenie w poblizu centrow uzdrowiskowych Podkarpacia i przebieg trasy komuni- 
kacyjnej o znaczeniu regionalnym (P 04). Laczy on w sobie cechy krajobrazow 
podgorskich oraz g6rskich (Bieszczady Wschodnie i Gorgany) i pod wzgledem 
atrakcyjnosci turystycznej zajmuje pierwsze miejsce w obwodzie. Subregion ma 
jedne z najlepszych w obwodzie wskaznikow wystepowania zasob6w przyrodni- 
czych (lasy, gory, tereny chronione) oraz stanu srodowiska naturalnego (najnizszy 
stopien zanieczyszczenia atmosfery i w6d powierzchniowych). Miasto Bolechow 
zajmuje drugie miejsce (pierwsze - Jaremcze) w obwodzie pod wzgledem atrak- 
cyjnosci turystycznej. Znajduje sie tez w grupie liderow jesli chodzi o atrakcyjnosc 
inwestycyjna, miedzy innymi w zakresie infrastruktury komunalnej i warunkow 
spoleczno-ekonomicznych. Ma takze spora baze noclegowa, 

Specyfike subregionu okreslaja warunki przyrodnicze: spora powierzchnia te- 
renow gorskich, zasoby balneologiczne i bioklimatyczne (Stary Mizun, Dozyna), 
tereny chronione (rezerwat ,,Skaly Dowbusza"). Dziedzictwo kulturowe nie jest 
wizytowka subregionu, choc znajduje sie tam wiele interesujacych obiektow: 
klasztor w Goszowie, zabytkowa warzelnia soli z XVIII wieku w Dolinie, muzeum 
krajoznawcze w Bolechowie. Subregion ma dobre warunki do g6rskiej turystyki 
specjalistycznej: narciarskiej, pieszej i rowerowej. Niektore obiekty przemyslowe 
przedstawiaja wartosc muzealna (przykladern - wspomniana warzelnia) i turys- 
tyczna (kolej waskotorowa Wygoda-Sloboda). 

Do czynnikow wspomagajacych rozw6j turystyki w rejonie dolinianskim zali- 
czamy: dogodne polozenie niedaleko uzdrowisk podkarpackich i tranzytowych 
szlak6w turystycznych na Zakarpaciu; unikatowe atrakcje turystyczne i zadowa- 
lajaca infrastrukture na poziomie regionalnym. 

Srodkowopodkarpacki subregion turystyczny obejmuje rejon tysmienicki 
i miasto Iwano-Frankowsk. Subregion wyroznia dobra dostepnosc komunikacyjna 
i dobry stan srodowiska, zwlaszcza w rejonie tysmienickirn. Miasto obwodowe 
lwano-Frankowsk cechuje znaczna koncentracja zabytkow historyczno-kulturo- 
wych, muze6w, galerii sztuki. Rzeki: Dniestr, Bystrzyca Nadwornianska i Bystrzy- 
ca Solotwiriska sa atrakcyjne do wypoczynku nad woda i wedrowek wodnych. 
Zwraca uwage koniecznosc poprawy infrastruktury komunalnej w rejonie 
tysmienickim, 
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Do czynnikow stymulujacych rozw6j turystyki w omawianym subregionie zali- 
czamy w pierwszym rzedzie dogodne polozenie komunikacyjne, z kt6rym wiaza 
sie mozliwosci rozwoju turystyk.i tranzytowej. Interesujace jest polaczenie wod- 
nych i lesnych zasobow, stwarzajace szerokie mozliwosci wypoczynku dla mie z- 
kancow Iwano-Frankowska oraz rozwoju turystyki wodnej. Zamkniety dawniej dla 
turyst6w zagranicznych Iwano-Frankowsk ma obecnie warunki do rozwijania tury- 
styki kulturowej i biznesowej dzieki rozbudowanej infrastrukturze uslugowej 
i noclegowej. 

Gorganski subregion turystyczny obejmuje rejon nadwornianski i miasto wy- 
dzielone Jaremcze. To jeden z najbardziej rozwinietych turystycznie obszarow 
w Ukrainskich Karpatach. Subregion cechuje szeroki zakres oferowanych produk- 
tow turystycznych, a takze dobra dostepnosc komunikacyjna, przewaga teren6w 
gorskich, znaczna powierzchnia lasow i terenow chronionych, zadowalajaca sytu- 
acja ekologiczna. Na terenie subregionu znajduja sie obiekty chronione o najwyz- 
szej randze: Karpacki Park Narodowy i rezerwat scisly Zapowiednik Gorgany. 
Atrakcyjnosc inwestycyjna rejonu nadwornianskiego i miasta Jaremcze mozna oce- 
nic jako srednia, z powodu niedostatecznej infrastruktury komunalnej. Jaremcze 
wyroznia sie bogata baza noclegowa i rekreacyjna, rejon nadwomianski zas ma 
niewielka pojemnosc recepcyjna. Kontrast miedzy mozliwosciami recepcyjnymi 
Jaremcza i rejonu nadwornianskiego odzwierciedlaja liczby placowek uzdrowisko- 
wych i osob, kt6re korzystaja z ich uslug. Wedlug danych za rok 200 l, w Jaremczu 
bylo trzynascie zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych, ktore obsluzyly 23,5 tys. 
os6b ( okolo 60% wszystkich korzystajacych z tego typu uslug w obwodzie iwano- 
frankowskim), w rejonie nadwornianskim zas byly tylko dwie takie placowki, 
a z ich uslug skorzystalo 280 os6b. 

Do czynnikow sprzyjajacych dalszemu rozwojowi sektora uzdrowiskowo- 
turystycznego w subregionie zaliczaja sie : 

• dlugoletnia turystyczna tradycja (od korica XIX w.); 
• rozbudowana baza uzdrowiskowa (sanatoria i pensjonaty) i wypoczynko- 

wa ( domy wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne) oraz zaplecze gastro- 
nom iczno-uslugowe, a takze czesciowo oznakowana siec szlakow turys- 
tycznych; 

• atrakcje w skali krajowej i miedzynarodowej: masywy Gorgan6w i Czar- 
nohory, wodospad ,,Pereboj", targ pamiatek w Jaremczu i inne; 

• dobra znajornosc na rynku krajowym i miedzynarodowyrn (miedzy innymi 
polskim) oferowanych tam produkt6w w zakresie turystyki wypoczynko- 
wej i specjalistycznej. 
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W samym rejonie nadwornianskim istotny czynnik stanowi takze bliskosc 
gl6wnego zrodla potencjalnych turyst6w: lwano-Frankowska, kt6ra umozliwia roz- 
w6j roznorakich form turystyki weekendowej, w tym narciarskiej. 

Pokucko-wierchowinski subregion turystyczny to jeszcze jeden tradycyjnie re- 
cepcyjny obszar obwodu iwano-frankowskiego. Obejmuje on rejony kosowski 
i werchowyriski, zajmuje poludniowo-wschodnia czesc obwodu i graniczy na ma- 
Iyrn odcinku z Rumunia. Rejon werchowynski jest typowo g6rski, a kosowski lcl_- 
czy w sobie cechy krajobraz6w g6rskich i podg6rskich. Wielowskaznikowa analiza 
wykazala wyzsza atrakcyjnosc turystyczna rejonu werchowynskiego (5. miejsce 
w rankingu), lepsza zas inwestycyjna rejonu kosowskiego. Oba rejony charaktery- 
zuje wysoka atrakcyjnosc recepcyjna, swiadczaca o rozwinietej sferze uslugowej. 

Mocne strony atrakcyjnosci turystycznej subregionu to roznorodne zasoby 
przyrodnicze: masywy g6rskie Hryniaw i Karpat Pokuckich, wysoki stopieri zale- 
sienia, cenne tereny chronione, jak parki narodowe Karpacki i "Huculszczyzna". 
Subregion wyroznia bogactwo zabytk6w architektury ludowej i rzemiosla. Jest to 
jego swoista wizyt6wka. Do ograniczen zaliczamy: slaba dostepnosc komunika- 
cyjna oraz niedorozw6j infrastruktury komunalnej i nienajlepsze warunki spole- 
czno-ekonomiczne, zwlaszcza w rejonie werchowyriskirn. 

Z grupy czynnik6w stymulujacych rozw6j subregionu mozna wyrnienic: 
• dobrze zachowana kulture i tradycje Huculow, co znajduje odzwierciedle- 

nie w zabudowie wiejskiej, gospodarce domowej, rzerniosle ludowym, ob- 
chodzeniu swiat itp.; 

• tradycje turystyki wypoczynkowej i poznawczej istniejacej od polowy 
XIX wieku (miejsce wypoczynku lwowskiej inteligencji); 

• sporo atrakcji o znaczeniu regionalnym i krajowym, takich jak: Szeszorski 
Wodospad, huculskie drewniane swiatynie i chalupy, muzea sztuki ludo- 
wej (Kos6w, Kosmacz, Krzywor6wnia), jarmarki tworczosci ludowej, fe- 
stiwale i fcstyny folklorystyczne; 

• wzglednie dobrze rozwinieta infrastrukture recepcyjna, glownie sanatoryj- 
no-uzdrowiskowa, zwlaszcza w rejonie kosowskim; duza popularnosc wy- 
cieczek o charakterze poznawczym, obejmujacych zwiedzanie Kosowa, 
W erchowyny i J aremcza. 

Wschodniopodkarpacki subregion turystyczny obejmuje rejony kolomyjski 
i sniatynski oraz miasto wydzielone Kolornyje. Subregion ten wyroznia bardzo do- 
bra dostepnosc komunikacyjna - jedna z najlepszych w obwodzie, rozwinieta siec 
rzeczna (Prut i Czeremosz) i zadowalajaca sytuacja ekologiczna. W zakresie atrak- 
cyjnosci inwestycyjnej rejon sniatynski zajmuje drugie miejsce w obwodzie, kolo- 
myjski - 6sme, a Kolornyja jest na trzecim miejscu wsrod podobnych miast. Zie- 
mia Kolornyjska ma bardziej rozwinieta baze recepcyjna: cztery obiekty sanatoryj- 
no-uzdrowiskowe i dwa hotele, z kt6rych jeden, ,,Pisanka", charakteryzuje sie wy- 
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sokim standardem uslug. W rejonie sniatynskim baza ta jest mniejsza: tylko dwa 
hotele. Turystyczna atrakcyjnosc subregionu podnosza dwa muzea etnograficzne 
o randze krajowej, poswiecone tworczosci Iudowej na Pokuciu i Huculszczyznie. 

Do czynnik6w pozwalajacych na utrwalenie wizerunku turystycznego subre- 
gionu naleza zwlaszcza: 

• polozenie na krajowym szlaku transportowym (P 04 ), znaczacym dla turys- 
tyki tranzytowej; 

• dogodne warunki do turystyki wodnej na Prucie na odcinku od Kolomyi do 
Sniatynia; 

• bogactwo atrakcj i w Kolomyi i Sniatyniu, pozwalajace organizowac wy- 
cieczki objazdowe o charakterze kulturowym ,,Po miastach Pokucia". 

W obwodzie lwowskim wyrozniono piec subregion6w turystycznych, obejmu- 
jacych dziewiec rejon6w i trzy miasta wydzielone. Sa to subregiony: lwowski, gr6- 
decko-rnosciski, zachodniopodkarpacki, naddniestrzanski i bieszczadzki ( czesc 
skolska). 

Subregion lwowski, obejmujacy rejony zolkiewski, pustomycki i miasto 
Lw6w, charakteryzuje polozenie przygraniczne i lokalizacja na skrzyzowaniu kilku 
glownych dr6g krajowych i miedzynarodowych: Kij6w - Szeginie (Krakowiec), 
Lw6w - Warszawa i Lw6w - Uzhorod. Subregion, o dlugosci 50 km (w kierunku 
polnocno-zachodnim) i szerokosci 30-40 km, cechuje srcdni wskaznik gestosci 
dr6g publicznych: 3,2-3,8 km/10 km"; zarazem rejon zolkiewski ma jeden 
z najwyzszych takich wskaznikow w obwodzie lwowskim. W obrebie tego rejonu 
znajduje sie przejscie graniczne z Polska: Rawa Ruska. Omawiany subregion ma 
najwiecej zabytk6w historii i kultury (2 779), w tym w rejonie zolkiewskim - 
802, pustomyckim - 801, we Lwowie - 976. W aspekcie przyrodniczym jego 
rcjony, ciagnace sie wzdluz Roztocza, cechuje niski wskaznik zalesienia (17,4% - 
rcjon pustomycki, 25,2% - zolkiewski). Interesujace, ze Lw6w jest najbardziej 
zielonym miastem regionu (wskaznik zalesienia 19,7%). Rejony zolkiewski 
i pustomycki zaliczane sa do szesciu o najwiekszej powierzchni chronionej 
w obwodzie lwowskim: wskaznik chronionych obszar6w przyrodniczych wynosi 
3,4-3,8%. 

W zakresie stanu srodowiska subregion lwowski zaliczyc mozna do teren6w 
charakteryzujacych sie najlepszym stanem oczyszczania sciekow przemyslowych 
i komunalnych. Wskaznik zdegradowanych grunt6w jest rowniez niewysoki. 
W aspekcie rozwoju infrastruktury technicznej i uslugowej subregion jest dose 
atrakcyjny dla inwestor6w. Wystepuje tutaj duzo stacji paliw (w rejonie pusto- 
myckim: 4,7 na 100 km", w zolkiewskirn 1,5, we Lwowie 35). Wskainiki infras- 
truktury komunalnej sa srednie i wysokie: rejony zolkiewski i pustomycki zajmuja 
drugie i trzecie miejsce w obwodzie, Lwow - pierwsze miejsce wsrod miast. 
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Jest to jedna z najbardziej zaludnionych czesci obwodu. W zakresie aktywnosci 
gospodarczej rejony pustomycki i zolkiewski cechuja niskie wskazniki bezrobocia 
(3, 1 % i 2,9%) oraz wysokie i srednie wskazniki wydatk6w administracji lokalnych 
na rozw6j infrastruktury: 7,5% we Lwowie, 4,5% w rejonie zolkiewskim, 1,4% 
w rejonie pustomyckim. 

Omawiany subregion nalezy do recepcyjnych, o czym swiadczy dobrze rozwi- 
nieta baza noclegowa: hotele (zwlaszcza we Lwowie), .motele (rejon pustomycki), 
obiekty wypoczynkowe (rejon zolkiewski). W zakresie gastronomii wyrozniaja sie 
Lw6w i rejon zolkiewski, gdzie sa liczne i urozmaicone placowki zywieniowe. 

Do czynnikow sprzyjajacych rozwojowi turystycznemu subregionu lwowskie- 
go zaliczamy: 

• bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe miast zabytkowych Lwowa 
i Zolkwi, 

• polozenie przy drogach miedzynarodowych do Europy Srodkowej i Za- 
chodniej, 

• dostateczny stopieri zalesienia i dobry stan ekologiczny, 
• dobrze rozwinieta baze noclegowa, gastronomiczna i rekreacyjna, 
Sasiedztwo wielkiego centrum turystycznego - Lwowa w duzym stopniu od- 

dzialuje na atrakcyjnosc inwestycyjna i turystyczna rejon6w zolkiewskiego i pus- 
tomyckiego. Podmiejskiemu polozeniu zawdzieczaja dobra komunikacje, spory 
ruch tranzytowy, nowoczesnosc i wielkosc bazy noclegowo-gastronomicznej. Re- 
jony te sa zarazem atrakcyjnym miejscem krotko- i dlugoterminowego wypo- 
czynku lwowian ( ogolnodostepna i zakladowa baza noclegowa). 

Przedstawione zasoby i warunki subregionu lwowskiego umozliwiaja rozwija- 
nie turystyki kulturowej, w tym etniczno-sentymentalnej i religijnej, oraz kr6tkiego 
i dlugiego wypoczynku. Perspektywy rozwoju maja takze: turystyka tranzytowa, 
konferencyjna i biznesowa, przygraniczna. 

Grodecko-mosciski subregion turystyczny obejmuje dwa rejony w zachodniej 
czesci obwodu lwowskiego. Rejon mosciski wyroznia polozcnie przygraniczne, 
gr6dccki zas przylega do Lwowa. Pod katern rozwoju sektora turystycznego subre- 
gion cechuje: 

• dobra dostepnosc komunikacyjna i niewielka odleglosc od granicy z Pol- 
ska i od Lwowa; 

• bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe, zwlaszcza zwiazane z Polska; 
w rejonie mosciskim zamieszkuje najwiekszy w obwodzie lwowskim odse- 
tek Polakow (7%); 

• bogate zasoby wodne, zadowalajacy stan srodowiska przyrodniczego, sred- 
ni poziom rozwoju infrastruktury komunalnej i uslugowej, niski poziom 
bezrobocia, znaczne mozliwosci kadrowe. 
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Mozna wyodrebnic szereg czynnikow sprzyjajacych rozwojowi roznych form 
turystyki w subregionie: 

• rniedzynarodowa droge E 40 do Polski z towarzyszaca infrastruktura uslu- 
gowa oraz lokalizacja jednego z najwiekszych przejsc granicznych na za- 
chodzie Ukrainy - Szegini; 

• dobrze (rejon mosciski) i srednio (grodecki) rozwinieta baze noclegowo- 
rekreacyj na; 

• spore natezenie ruchu turystycznego - zarowno tranzytowego, jak 
i podmiejskiego (weekendowego), zwlaszcza w rejonie grodeckim, 

Wskazane zasoby i warunki umozliwiaja dalszy rozwoj w subregionie grodec- 
ko-mosciskim: turystyki przygranicznej, zwlaszcza zakupowej (shop-tour), turys- 
tyki etniczno-sentymentalnej Polakow, turystyki tranzytowej (samochodowo-auto- 
busowo-kolejowej), weekendowej i niektorych rodzajow specjalistycznej, jak wed- 
karstwo. Warunki do dalszego rozwoju ma funkcja uzdrowiskowo-wypoczynkowa 
w Lubiniu Wielkim. 

Naddniestrzanski subregion turystyczny obejmuje rejony: mikolajowski i zyda- 
czowski, polozone w basenie Dniestru na granicy Wyzyny Opolskiej i kotlin pod- 
karpackich, w poludniowo-wschodniej czesci obwodu lwowskiego. Atuty tego su- 
bregionu to: wysoki stopien zalesienia, dobra dostepnosc komunikacyjna, znaczne 
zasoby wodne, bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne. Slabe strony to gorsza 
sytuacja ekologiczna ze wzgledu na duza liczbe kopalni, zanieczyszczenie powiet- 
rza ( cementownia mikolajowska), zrzuty sciekow przemyslowych (Zydaczowska 
Fabryka Papierowo-Celulozowa). Rejony cechuja sie wysokim (mikolajowski) 
i srednim (zydaczowski) wskaznikiem atrakcyjnosci inwestycyjnej. Do czynnikow 
sprzyjajacych rozwojowi turystyki w subregionie naleza: 

• miedzynarodowa trasa samochodowa Kijow - Czop (M 06) o wysokim na- 
tezeniu ruchu pasazersko-towarowego, przecinajaca subregion; 

• urozmaicone zasoby wodne: do turystyki wodnej Dniestr i jego doplyw - 
Stryj; do wypoczynku rekultywowane jeziora Rozdolu (sztuczne jeziora 
w starych wyrobiskach siarki); do uprawiania wedkarstwa - liczne stawy 
i jeziora Niziny Naddniestrzanskiej; 

• dobrze zachowany zespol grodzisk z XI-XIII w. - sprzyjajacy turystyce 
kulturowej (archeologicznej). 

Wymienione zasoby i czynniki stwarzaja przeslanki do rozwoju turystyki wy- 
poczynkowej, historyczno-kulturowej i specjalistycznej, zwlaszcza wodnej, a takze 
turystyki tranzytowej w polaczeniu z obsluga w hotelach i placowkach zywienia 
zbiorowego. 

Zachodniopodkarpacki subregion turystyczny obejmuje rejony drohobycki 
i stryjski, o dogodnym polozeniu pod wzgledern komunikacji rniedzynarodowej 
(E 50) i krajowej (trasy samochodowe). Subregion obejmuje takze miasta wy- 
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dzielone: Drohobycz, Stryj i Truskawiec. Truskawiec i Drohobycz zaliczaja sie do 
pierwszej tr6jki miast obwodu lwowskiego pod wzgledern atrakcyjnosci turystycz- 
nej i recepcyjnej. 

W zakresie zasob6w przyrodniczych i kulturowych subregion wyroznia sie bo- 
gactwem leczniczych w6d mineralnych (Truskawiec, Morszyn, Schodnica), wyso- 
kim stopniem zalesienia (ponad 30%), wystepowaniern teren6w g6rskich, wieloma 
zabytkami i muzeami. W sferze inwestycyjnej, rejon stryjski jest zaliczany do tr6j- 
ki najatrakcyjniejszych w obwodzie lwowskim. Dzieki uzdrowisku Morszyn, ra- 
zem z Truskawcem nalezy tez do lider6w w zakresie bazy noclegowej 
i rekreacyjnej. Czynnikami ograniczajacymi rozw6j turystyki w subregionie sa: 
niedostateczna infrastruktura uslugowa i komunalna w rejonie drohobyckim, nie- 
sprzyjajaca sytuacja ekologiczna (Boryslawsko-Stebnicki okreg przernyslowy) 
ograniczona dostepnosc samochodem do centr6w uzdrowiskowo-turystycznych 
Truskawca i Schodnicy. Na turystycznym rynku niewykorzystany jest potencjal 
historyczno-kulturowy Drohobycza i etnograficzne walory podkarpackiej Boj- 
kowszczyzny, zamieszkiwanej przez grupe etniczna Bojk6w. 

Do najwazniejszych czynnik6w rozwojowych omawianego subregionu zali- 
czamy: 

• dobre polaczenie komunikacyjne (samochodowe i kolejowe) z Kijowem 
i obwodowymi miastami na zachodzie i wschodzie Uk.rainy, co stwarza 
dobre warunki do rozwoju turystyki tranzytowej oraz sprzyja przyciagnie- 
ciu wczasowicz6w z roznych okolic Ukrainy i gl6wnych miast; 

• roznorodna i wydajna baze leczniczo-balneologiczna, pozwalajaca na po- 
szerzenie zakresu i specjalizacji oferowanych uslug; impulsem rnoze bye 
specjalna strefa ekonomiczna ,,Kurortpolis Truskawiec" i rozbudowa og6l- 
nokrajowego uzdrowiska dla dzieci w Schodnicy; 

• bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe, kt6re powinno sie stac waznym 
clementem oferty subregionalnej w zakresie turystyki poznawczej, etno- 
graficznej i etniczno-sentymentalnej ( dla polskich, zydowskich i niemiec- 
kich turyst6w). 

Subregion bieszczadzki (czesc skolska) obejmuje tylko jedcn rejon: skolski, 
polozony w poludniowej czesci obwodu lwowskiego. Znajduje sie on w Karpatach 
Ukrainskich (Bcskidy Skolskie). Na wschodzie graniczy z obwodem iwano- 
frankowskim, a na poludniu - z zakarpackim. Powierzchnia rejonu wynosi 
1 471 km", liczba mieszkaricow - 50,2 tys. Rejon charakteryzuje sie nizsza niz 
w obwodzie lwowskim gestoscia zaludnienia: 34 osoby na km'. W obrebie rejonu 
znajduje sie jedno miasto (Skole), dwa miasteczka (Wierchnie Syniowodne, Slaw- 
sko) i 25 wsi. Pod wzgledern gospodarczym rejon jest jednym z najslabiej rozwi- 
nietych w obwodzie. Glowna dziedzina gospodarki to lesnictwo. Lasy i tereny za- 
lesione obejmuja 71,2% powierzchni rejonu (najwyzszy wskaznik w obwodzie 
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lwowskim). G6rska rzezba nie pozwala na efektywna uprawe ziemi. Wazna branza 
gospodarki jest tez turystyka. Ze wzgledu na brak duzych zakladow przernyslo- 
wych, sytuacja ekologiczna jest bardzo dobra. 

Przez rejon przebiega trasa samochodowa (E 50) i magistrala kolejowa, obie 
o znaczeniu miedzynarodowyrn. Zapewniaja bezposrednie polaczenie z krajami 
naddunajskimi (Wegry, Slowacja) oraz srodkowyrni i polnocnymi regionami Ukra- 
iny, przez Lw6w. Gestosc dr6g samochodowych o nawierzchni twardej wynosi 
2 km na 10 km2 (w calym obwodzie - 3,7 km). 

Liczba pracownik6w zatrudnionych w gospodarce w 2001 roku wynosila 
6,5 tys., w tym 10,6% w przernysle (w obwodzie - 27,4%). Stopa bezrobocia 
w rejonie jest jedna z najwyzszych w obwodzie: 6,4% na poczatku 2002 roku, przy 
sredniej wynoszacej 4, 1 %. 

W ostatnich latach mozna bylo zaobserwowac ozywienie dzialalnosci tury- 
stycznej. Uruchomiono nowe wyciagi we wsiach Orawczyk i Or6w, zbudowano 
hotele Moroszko (***) i Smrekowa Chate (****), zmodemizowano pensjonaty 
,,S!awsko" i "Perlyne Karpat". Budowane sa nowe obiekty recepcyjne; poszerza sie 
siec kwater agroturystycznych, plac6wek zywieniowych i innych obiekt6w uslu- 
gowych. 

Glownym centrum wypoczynku zimowego jest Slawsko. Piekne krajobrazy 
sprzyjaja tez rozwojowi wypoczynku letniego oraz ekoturystyki i turystyki pieszej, 
zwlaszcza w Parku Narodowym ,,Beskidy Skolskie". 

W ewidencji panstwowej znajduje sie 191 obiekt6w historii i kultury (88 - ar- 
cheologii, 87 - architektury, 11 - historii, 6 - sztuki). Liczba zabytk6w na 
l km2 wynosi 1,3 (w obwodzie - 4,2). 

W strukturze ruchu turystycznego dominuje turystyka narciarska gorska; zna- 
czaca jest tez turystyka wypoczynkowa i piesza oraz ekoturystyka. 

Pojernnosc bazy noclegowej wynosi 112 miejsc w obiektach typu hotelowego 
(72 - w hotelach, 18 - na kempingach, 22 - w bazie mlodziezowej) oraz 1 627 
w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych. Dose dobrze rozwinieta jest siec kwater 
agroturystycznych. 

W srod czynnik6w, ktore beda stymulowac rozw6j subregionu bieszczadzkiego 
jako lidera w obwodzie lwowskim, mozna wyodrebnic dobra dostepnosc kornuni- 
kacyjna, rozbudowana baze recepcyjna i infrastrukture narciarska, znaczne mozli- 
wosci dla altematywnych form turystyki: wiejskiej i ekologicznej. 

W obwodzie zakarpackim analizy atrakcyjnosci turystycznej, inwestycyjnej 
i recepcyjnej pozwolily na wyodrebnienie trzech subregion6w o najwiekszych 
szansach rozwoju sektora turystycznego: Niziny Zakarpackiej, uzockiego i czarno- 
horsko-swidowieckiego. Wsrod tworzacych je rejonow mozna wyroznic obszary 
z tradycyjnie rozwinieta funkcja uzdrowiskowo-turystyczna (berechowski, pere- 
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czynski), o wysokim stopniu wykorzystania zasob6w turystycznych, oraz rejony 
o wysokim stopniu atrakcyjnosci turystycznej, lecz nie wykorzystujace jej w pelni 
(winohradzki, wielkobereznianski, uzhorodzki), 

Subregion turystyczny Nizina Zakarpacka obejmuje trzy rejony - uzhorodzki, 
winohradzki, berehowski i obwodowe miasto Uzhorod. Wieksza czesc subregionu 
lezy na Nizinie Zakarpackiej; tylko polnoc rejonu uzhorodzkiego to tereny gorskie 
i podgorskie. Subregion cechuje dobra dostepnosc komunikacyjna i bogate dzie- 
dzictwo kulturowe. Wyroznia sie on takze bogactwem zasob6w hydrotermalnych 
(Berehowszczyzna) i rozgaleziona siecia rzeczna, Rozwinieta gospodarka powodu- 
je, ze wskazniki dotyczace stanu srodowiska naturalnego sa srednio dobre, 
a sytuacja ekologiczna - nienajlepsza. Zarazem wspomniane trzy rejony znajduja 
sie w czolowce jesli chodzi o atrakcyjnosc inwestycyjna, Wyroznia je dobrze roz- 
winieta infrastruktura uslugowa i komunalna oraz korzystne warunki spoleczno- 
gospodarcze. Ale rejony uzhorodzki i winohradzki cechuje niedostateczna baza 
noclegowo-gastronomiczna. Uzhorod wyrozniaja: bogate dziedzictwo historyczno- 
kulturowe, dobra dostepnosc komunikacyjna, rozwinieta infrastruktura uslugowa 
i komunalna oraz baza recepcyjna. Do czynnik6w sprzyjajacych rozwojowi tury- 
styki zaliczamy: 

• polozenie na granicy ze Slowacja i Wegrami oraz szesc drogowych przejsc 
granicznych, co stwarza warunki do turystyki przygranicznej i miedzyna- 
rodowej; 

• rozbudowana siec tras samochodowych i kolejowych, w tym o znaczeniu 
miedzynarodowym, co sprzyja turystyce tranzytowej; 

• hydrotermalne zasoby balneologiczne i rozwinieta siec rzeczna (Cisa i jej 
doplywy), stanowiace podstawe do rozwijania turystyki uzdrowiskowej 
i wodnej; 

• rozwinieta branze winiarska, kt6ra stwarza warunki do organizowania wy- 
specj alizowanych ,,winnych" i gastronomicznych wycieczek turystycznych 
(degustacja win itp.); 

• glowny osrodek miejski Uzhorod, z bogatym dziedzictwem wielu kultur 
i narodowosci (Ukraincow, Wegrow, Slowakow) oraz rozwinieta baza re- 
cepcyjna. 

Uzocki subregion turystyczny (w dorzeczu rzeki Uz) znajduje sie w polnocno- 
zachodniej czesci obwodu zakarpackiego; graniczy z Polska i Slowacja, Obejmuje 
rejony wielkobereznianski i pereczynski, kt6re maja dogodne polozenie kornunika- 
cyjne: znajduja sie na trasach samochodowej i kolejowej prowadzacych do przejsc 
granicznych ze Slowacja i Wegrarni. Subregion wyroznia bogactwo zasobow przy 
rodniczych i turystycznych. Krajobrazy g6rskie w polaczeniu ze znacznym zalesie- 
niem stwarzaja wysmienite warunki do turystyki wypoczynkowej i specjalistycznej 
(narciarstwo, wedrowki piesze). Wizytowka przyrodnicza subregionu jest Uzanski 
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Park Narodowy, bedacy czescia miedzynarodowego rezerwatu biosfery ,,Karpaty 
Wschodnie" na pograniczu Ukrainy, Polski i Slowacji. Slaba strona jest niedosta- 
teczna atrakcyjnosc inwestycyjna, a zwlaszcza warunki spoleczno-ekonomiczne 
i finansowe. Pod wzgledem zagospodarowania turystycznego rejon pereczyn ki 
zajmuje drugie, a rejon wielkobereznianski czwarte miejsce na liscie rankingowej 
w obwodzie zakarpackim. 

Na Zakarpaciu rejon wielkobercznianski wyroznia sie nastawieniem na narciar- 
stwo oraz ekoturystyke w Uzanskirn Parku Narodowym. Rejon pereczynski to 
zwlaszcza wypoczynek sezonowy, weekendowy oraz g6rskie wedrowki piesze 
(Polonina Runa i okolice). 

Na czynniki stymulujace dalszy rozw6j turystyki w subregionie skladaja sie: 
• przygraniczne polozcnie rejon6w wielkobereznianskiego i pereczynskiego, 

sprzyjajace rozwojowi miedzynarodowego ruchu turystycznego (przejscie 
drogowe na Slowacje w Malym Bereznym oraz planowane przejscie piesze 
na pograniczu polsko-ukrainskim); 

• odcinki transkarpackich dr6g samochodowych i kolejowych z istniejacym 
wzdluz nich zapleczem noclegowo-gastronomicznym oraz baza wspoma- 
gajaca turystyke tranzytowa i gorska; 

• bliskosc miasta obwodowego Uzhorodu, glownego osrodka popytu na wy- 
poczynek i aktywna turystyke; 

• Uzariski Park Narodowy, ze znacznym potencjalern do rozwoju roznych 
form ekoturystyki, o charakterze przyrodniczym i krajoznawczym. 

Czarnohorsko-swidowiecki subregion turystyczny ( dorzecze G6mej Cisy) 
obejmuje tylko rejon rachowski, polozony we wschodniej czesci obwodu zakarpac- 
kiego. Rejon ten ma status przygranicznego: na poludniu przylega do Rumunii, ale 
mala liczba przejsc obniza jego transgraniczne znaczenie. Pod wzgledern atrakcyj- 
nosci turystycznej zajmuje drugie miejsce w rankingu, wyroznia sie jednak zaso- 
bami przyrodniczymi. Przewaga teren6w g6rskich w polaczeniu z gesta siecia rzek 
i bogatymi zasobami balneologicznymi stwarza przeslanki do rozwoju branzy 
uzdrowiskowo-turystycznej. Glowne atrakcje przyrodnicze: Karpacki Rezerwat 
Biosfery z masywem Swidowca oraz Pietrosem i Howerla, decyduja o miedzynaro- 
dowcj i og6lnokrajowej randze subregionu. Waznyrn elementem jego atrakcyjnosci 
jest wyraznie wielonarodowy charakter (Ukraincy, Rumuni, Wegrzy) oraz zacho- 
wana kultura i tradycje rdzennych mieszkancow Karpat - Huculow, Etnograficz- 
na odrebnosc regionu wyraza sie w licznych przedsiewzieciach kulturalnych o tra- 
dycjach g6ralskich, w tym festyn6w i swiat lokalnych. 

Ziemia Rachowska jest malo atrakcyjna pod wzgledern inwestycyjnym. 
Wskainiki infrastruktury uslugowej i komunalnej sq niskie, siec dr6g lokalnych - 
slabo rozwinieta. Glowna droge o znaczeniu regionalnym stanowi transkarpacka 
trasa P 03, biegnaca w kierunku Iwano-Frankowska. Potrzebne Sq przedsiewziecia 
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3. Rozwojowe produkty turystyczne w subregionach 
i rejonach 

Obwod iwano-frankowski 
Subregion bieszczadzki (czesc dolinianska) przy wykorzystaniu istniejacych 

zasob6w i warunk6w powinien postawic na kilka produktow turystycznych: 
• rezerwat ,,Skaly Dowbusza" (kolo Bubniszcza) dla grup wycieczkowych 

z uzdrowisk Podkarpacia oraz grup mlodziezy szkolnej i studenckiej, wy- 

Przedstawiona na poprzednich stronach charakterystyka atrakcyjnosci zasobow 
i uwarunkowan turystycznych w subregionach trzech obwodow Ukrainy Zachod- 
nicj swiadczy o rnozliwosci rozwoju roznych produkt6w. Dia funkcjonalnych ob- 
szar6w wyodrebnionych w kazdyrn z trzech obwod6w okreslono kategorie zarow- 
no istniejacych, jak i potencjalnych produktow majacych najwieksze szanse rynko- 
we. 

w zakresie rozbudowy bazy turystyczno-uslugowej, Wskazniki infrastrukturalne 
rejon ma nizsze od srednich dla obwodu i od wskaznikow dla innych rejon6w 
w obwodzie. Szczeg6lnej uwagi wymaga rozbudowanie urzadzen przeciwpowo- 
dziowych w zwiazku z katastrofalnymi skutkami powodzi w ostatnich latach. Prze- 
ksztalcenie Ziemi Rachowskiej w preznie rozwijajacy sie subregion mozna osia- 
gnac przez efektywne wykorzystanie istniejacych warunkow i mozliwosci. Naleza 
do nich: 
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dogodne polozenie przygraniczne i dostepnosc komunikacyjna pozwalaja- 
ca na aktywniejsze rozwijanie turystyki rniedzynarodowej i tranzytowej, co 
wymaga jednak rozbudowy drogowych przejsc granicznych; 
najwyzsze grzbiety g6rskie Karpat Ukrainskich (Czarnohora, Swidowiec), 
dogodne warunki do uprawiania sportow zimowych, siec szlakow tury- 
stycznych oraz rozlegle laki alpejskie - dzieki czemu subregion jest tra- 
dycyjnie atrakcyjny dla amator6w g6rskiej turystyki specjalistycznej: pie- 
szej i narciarstwa; 
zasoby balneologiczne i bioklimatyczne w polaczeniu z rozwinieta baza 
sanatoryjna i turystyczna, pozwalajace na utrzymanie specjalizacji uzdro- 
wiskowo-wypoczynkowej; 
unikatowe polaczenie dobrze zachowanych gorskich zasob6w przyrodni- 
czych (Karpacki Rezerwat Biosfery) i dziedzictwa kulturowego Huculow, 
pozwalajace uznac Ziemie Rachowska za odpowiednia do rozwoju ekotu- 
rystyki i turystyki etnograficznej. 

• 

• 

• 

• 
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magajacy wzbogacenia tradycyjnego pakietu o nowe elementy poznawcze 
i rekreacyjne; 

• kolej waskotorowa Wygoda-Sloboda przeznaczona dla wycieczek grupo- 
wych i rodzinnych, wyrnagajaca uatrakcyjnienia przez bardziej urozmaico- 
ny program przyrodniczy i rekreacyjny; 

• sporty zimowe i narciarstwo rekreacyjne, po rozbudowaniu centr6w nar- 
ciarskich i wybudowaniu nowych osrodkow turystyczno-rekreacyjnych 
(Polanica); 

• tranzyt turystyczny, ktory moze odgrywac coraz wieksza role ze wzgledu 
na trasy turystyczne wiodace nad jezioro Synewir i do Jaremcza. 

Wymienione produkty turystyczne podtrzymaja impuls rozwojowy pod warun- 
kiem rozbudowy odpowiedniej infrastruktury. W celu dalszej promocji produktu 
,,Skaly Dowbusza", proponuje sie stworzenie we wsi Bubniszcze centrum obslugi 
turystow. 

Doswiadczenie plynace z funkcjonowania turystycznej kolei waskotorowej 
w Bieszczadach polskich swiadczy o potrzebie wsparcia finansowego z budzetu 
lokalnego lub og61nokrajowego. Zakladana w planach inwestycyjnych rejonu doli- 
nianskiego budowa obiekt6w noclegowych (Nowy Mizuri i Bolech6w) oraz cen- 
trum obslugi turyst6w w Wygodzie zwiekszy mozliwosci subregionu w zakresie 
obslugi grup tranzytowych i indywidualnych podroznych. 

Na podkreslenie zasluguje mozliwosc udzialu subregionu w ksztaltowaniu 
i realizacji produkt6w turystycznych o znaczeniu ponadobwodowym: wsp6lnie 
z rejonami skolskim i mizhirskim - produktu ekoturystycznego i turystyki specja- 
listycznej; wsp6lnie z rejonem stryjskim i drohobyckim - turystyki wypoczyn- 
kowej i poznawczej; wspolnie z rejonem stryjskim i bohorodczanskim - produktu 
kulturowego o charakterze religijnym. 

W subregionie srodkowopodkarpackim glownyrni produktami turystycznymi 
majacyrni szanse rozwoju sa: turystyka kulturowa i biznesowa w Iwano-Frankow- 
sku oraz turystyka wypoczynkowa, wodna i tranzytowa w rejonie tysmienickim. 
Organizacji wycieczek do Iwano-Frankowska sprzyja wydzielona strefa piesza 
w ccntrum miasta i prawie zakonczona rekonstrukcja wiekszosci zabytk6w. Duzy 
wybor bazy noclegowej oferowanej w hotelach miejskich: od wysokich standar- 
dow do klasy ekonomicznej, pozwala na obsluge docelowych i tranzytowych grup 
wycieczkowych. Na poprawe jakosci uslug swiadczonych turystom pozwoli uru- 
chomienie w Iwano-Frankowsku centrum informacji turystycznej finansowanego 
wsp61nie przez wladze miasta i podmioty dzialalnosci turystycznej oraz budowa 
hotelu i pensjonat6w. Planowane centrum targowe w parku im. Iwana Franko ma 
na cclu zwiekszenie atrakcyjnosci miasta dla biznesu. 
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W rejonie tysmienickim nalezy: 
• zagospodarowac przywodne i lesne strefy wypoczynkowe dla mieszkan- 

cow Iwano-Frankowska oraz pobudowac tam nieduze obiekty noclegowo- 
gastronomiczne; 

• rozbudowac miejsca wypoczynku wzdluz drogi Halicz - Iwano-Fran- 
kowsk; 

• urzadzic przystari wodna na Dniestrze, ktorej miejscem lokalizacji moze 
bye wies Kozyna, po adaptacji obozowiska mlodziezowego. 

Wizerunek subregionu gorganskiego tworzy dobrze rozwiniety i wieloprofilo- 
wy produkt miasta Jaremcze i sasiednich miejscowosci. Jest oparty na leczeniu 
w sanatoriach i pensjonatach (choroby dr6g oddechowych) oraz dlugim lub krot- 
kim wypoczynku w roznego rodzaju obiektach recepcyjnych, takze prywatnych 
pensjonatach i willach. Wiekszosc sporej bazy uslugowej nie odpowiada juz jednak 
nowoczesnym standardom i wymaga przebudowy. 

W subregionie produkty o charakterze przyrodniczym i kulturowym zwiazane 
sa z atrakcjami Karpackiego Parku Narodowego oraz bogatym dziedzictwem Hu- 
culow. Odradza sie gorska turystyka specjalistyczna - piesza i wodna, formy bar- 
dzo popularne w latach 1970-80. Baza turystyki pieszej wymaga jednak odnowie- 
nia. Jej obecny stan to niedostatecznie oznakowane szlaki, brak schronisk na glow- 
nych trasach, niedostatek materialow informacyjnych i kartograficznych o podsta- 
wowych trasach, zwlaszcza poloninskich. Narciarstwo takze przezywa druga mlo- 
dose. Worochta, zimowa stolica Ziemi Iwano-Frankowskiej w latach 1970-80, na- 
stawiona wowczas na sportowc6w z calego kraju (biatlon, narciarstwo sportowe 
itp.), obecnie ustepuje pod wzgledern atrakcyjnosci turystycznej takim osrodkom 
jak Jablonica i Polanica, gdzie ostatnio wybudowano nowoczesne centrum tury- 
styczne ,,Bukowel". 

Ziernie Jarernczenska zawsze wyroznial wypoczynek wczasowicz6w w gospo- 
darstwach wiejskich. Podczas boomu turystycznego w latach 1970-80 prywatne 
gospodarstwa odgrywaly role hazy wspomagajacej dla rozwinietej wowczas sieci 
placowek zbiorowego zakwaterowania. Ostatnio prywatne gospodarstwa agrotu- 
rystyczne spelniajace niezbedne warunki bytowo-higieniczne staja sie znow coraz 
wieksza konkurencja dla tradycyjnych form zakwaterowania. Potwierdzaja t� ten- 
dcncje wyniki ankiety przeprowadzonej wsrod turyst6w. Warto tez zauwazyc, ze 
coraz popularniejsze jest organizowanie konferencji i spotkari biznesowych 
w miejscowosciach wypoczynkowych (osrodek ,,Karpaty"). 

W tym szerokim wyborze produktow, ktore okreslaja profil Ziemi Jaremczen- 
skiej, w najblizszej przyszlosci podstawowymi beda turystyka wypoczynkowa i tu- 
rystyka specjalistyczna. Rozbudowie infrastruktury tych produkt6w nalezy poswie- 
cac najwiecej uwagi. 
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W odniesieniu do produktu wypoczynkowego, oprocz zroznicowania bazy noc- 
legowej (wyzsze standardy, ciekawsze propozycje) wazne jest urozmaicenie atrak- 
cji i mozliwosci spedzania wolnego czasu. Wynika to z ankiety przeprowadzonej 
wsrod wypoczywajacych, Na kwestie te zwracali tez uwage specjalisci z Jarem- 
czeriskiego Wydzialu Rekreacji. Do pierwszorzednych propozycji o takim charak- 
terze zaliczaja sie na terenie Jaremcza: rekreacyjno-rozrywkowe centrum z par- 
kiem atrakcji oraz budowa kolei linowo-krzeselkowej, Na Zaroslaku proponowana 
jest rozbudowa hotelu g6rskiego, aw Worochcie - centrum obslugi turyst6w 
z hotelem i osrodek narciarski. 

W zakresie turystyki specjalistycznej, na pierwszy plan wysuwaja sie trasy wy- 
cieczkowe. Znaczacym zamierzeniem jest wytyczenie w Karpackim Parku Naro- 
dowym 40-kilometrowej trasy pieszej, jej oznakowanie, wyposazenie w miejsca 
wypoczynku i schroniska. Korzystna jest tez propozycja zagospodarowania szlaku 
wodnego na Prucie (stanica wodna, wypozyczalnia sprzetu, oznakowanie trasy). Ta 
infrastruktura pozwoli wzbogacic dwa podstawowe produkty Ziemi Jaremczenskiej 
i zwiekszyc liczbe wypoczywajacych - gl6wnie rodzin i mlodziezy. 

Pozostala czesc subregionu gorganskiego, kt6ra ma takze dose wysoka atrak- 
cyjnosc, jeszcze sie nie przeksztalcila w rozwiniety obszar recepcyjny. Dla wzbo- 
gacenia oferty produkt6w turystycznych w rejonie nadwornianskim nalezaloby 
przewidziec kilka przedsiewziec. Przede wszystkim tradycyjna turystyke wypo- 
czynkowa nalezy uzupelnic o gorska narciarska, co pozwoli na wydluzenie sezonu 
turystycznego. Warto wskazac dwa takie projekty: utworzenie centrum narciarstwa 
w Bystrzycy na stokach gory Grofa oraz zagospodarowanie zespolu wypoczynko- 
wo-narciarskiego w Nadw6mej. Rekonstrnkcja i udostepnienie zamku Pni6w poz- 
wola wzbogacic produkt kulturowy. Polozenie blisko Iwano-Frankowska zwieksza 
atrakcyjnosc tych propozycji ze wzgledu na spodziewany duzy popyt i szybki 
zwrot zainwestowanego kapitalu. 

Subregion pokucko-wierchowinski takze wyroznia wieloprofilowosc produk- 
t6w turystycznych. Osnowe stanowi turystyka wypoczynkowa i zdrowotna na ba- 
zie zespolow sanatoryjno-uzdrowiskowych Kosowa i Szeszor oraz obiekt6w wy- 
poczynkowych Kosowa, Kut i Werchowyny. Drugi pod wzgledern znaczenia jest 
produkt etnograficzny. To przede wszystkim mozliwosc zapoznania sie ze sztuka 
i rzernioslem ludowym bezposrednio u miejscowych tw6rc6w oraz w licznych mu- 
zeach, na wystawach, na jarmarkach. Dzialaja szkoly, w kt6rych rnozna zdobyc 
wiedze z zakresu rzerniosl huculskich (m.in. wyrob kilim6w). Mozliwe sa indywi- 
dualne wycieczki ze zwiedzaniem warsztat6w rzemieslnikow ludowych. W rejo- 
nach kosowskim i werchowynskim aktywnie rozwija sie agroturystyka. Pobyty 
w gospodarstwach huculskich z korzystaniem z miejscowej kuchni moga bye inte- 
resu jacyrn uzupelnieniern tego produktu turystycznego. Utworzenie w rejonie 
kosowskim Parku Narodowego ,,Huculszczyzna" zwiekszylo atrakcyjnosc produktu 
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sowskim Parku Narodowego ,,Huculszczyzna" zwiekszylo atrakcyjnosc produktu 
etnograficznego, ktory ma wszelkie szanse stac sie marka turystyczna subregionu. 

Takze turystyka specjalistyczna ma tutaj szeroki zakres. Atrakcyjne produkty 
to zwlaszcza piesze wycieczki na poloniny Czamohory, Hryniaw i Czywczyn oraz 
dolinami i grzbietami Pokuckich Karpat, a takze splywy Czeremoszem - jedna 
z gorskich rzek najpopulamiejszych wsrod milosnikow wedrowek wodnych. 
W Kutach proponuje sie stanice wodna nad Czeremoszem. Narciarstwo jest 
wprawdzie mniej rozwiniete, sa jednak wyciagi i trasy zjazdowe w Kosowie, Sze- 
szorach i Werchowynie oraz doskonale warunki do uprawiania sportow zimowych 
w innych partiach gor. 

Subregion ma ponadto sprzyjajace warunki do rozwoju ekoturystyki, zwlaszcza 
w Karpackim Parku Narodowym i w calej dzikiej czesci poludniowej, graniczacej 
z Rumunia. Jest tez atrakcyjny dla amator6w turystyki etniczno-sentymentalnej. 
Najczesciej odwiedzaja go Polacy i Zydzi, 

Wieksza uwage nalezy poswiecic poprawie infrastruktury zwiazanej z produk- 
tem wypoczynkowym i etnograficznym. Wladze lokalne przede wszystkim klada 
nacisk na modernizacje lub ukonczenie budowanych zespolow sanatoryjno- 
uzdrowiskowych. Zwracaja tez uwage na infrastrukture wspornagajaca, jak punkty 
widokowe, wyciagi krzeselkowe. Propozycje dotycza gl6wnie Kosowa i Szeszor, 
gdzie przewiduje sie unowoczesnienie hazy sanatoryjnej i wypoczynkowej. 

W zakresie produktu etnograficznego, dla kt6rego charakterystyczna jest drob- 
na infrastruktura uslugowa, jak kwatery wiejskie, warsztaty rzemieslnicze i muzea 
ludowe, interesujacy projekt przewiduje stworzenie w parku narodowym ,,zywego 
skansenu": wsi huculskiej, w kt6rej bedzie mozna zobaczyc tradycyjne zwyczaje 
i obrzedy, codzienne bytowanie etnicznej grupy mieszkancow Karpat. Obcowanie 
na zywo z tradycja i kultura Huculszczyzny odroznia kosowsko-werchowynski 
produkt od bardziej muzealnego produktu ziemi Kolornyjskiej i Sniatyriskiej. 

Na szczegolna uwage zasluguja ruiny obserwatorium astronomicznego na go- 
rzc Pop Iwan. To zabytek nauki majacy w kregu polskiej inteligencji walor etnicz- 
no-sentymentalny. Opracowywane sa propozycje stworzenia na jego bazie wielo- 
funkcyjnego obiektu turystycznego. Ukrainsko-polska wspolpraca przy jego reali- 
zacji pozwolilaby na stworzenie w subregionie atrakcji na skale miedzynarodowa. 

Subregion wschodniopodkarpacki reprezentuje na rynku turystycznym produkt 
kulturowo-etnograficzny Pokucia z folklorem huculskim, muzeami tworczosci lu- 
dowej i dziedzictwem architektoniczno-historycznym Kolornyi i Sniatynia. Nie- 
dawna rekonstrukcja centrum miejskiego i otwarcie zespolu hotelowego ,,Pisanka" 
z czescia ekspozycyjna spowodowaly wzrost liczby przyjazd6w do Kolornyi. Pro- 
dukt wypoczynkowo-zdrowotny ma charakter lokalny; opiera sie na obiektach sa- 
natoryj nych i wypoczynkowych dla dzieci we wsiach Korszow i Slaboda. Do pro- 
dukt6w turystycznych, ktore mega liczyc na sukces rynkowy, zalicza sie przede 
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wszystkim turystyka wodna na Prucie. W celu jej rozwiniecia proponuje sie stanice 
wodne i wypozyczalnie sprzetu w Sniatyniu i Kolornyi oraz oznakowane trasy 
splywow. Drugim takim produktem jest specjalistyczna wycieczka objazdowa 
o charakterze kulturowym ,,Po miastach Pokucia", udostepniajaca atrakcje i zabyt- 
ki Kolornyi, Sniatynia i innych miejscowosci historycznych. W zwiazku z tym po- 
winno sie zwiekszyc atrakcyjnosc Sniatynia, zagospodarowac to miasto na potrze- 
by turyst6w i unowoczesnic baze hotelowa. Ponadto mozna wyroznic wycieczki 
krajoznawcze na trasie Kolomyja - Kos6w - Jaremcze (Czerniowce) i turystyke 
tranzytowa, z czym wiaze sie potrzeba budowy nieduzych hoteli, moteli i pensjo- 
nat6w (Kolornyja, Sniatyn, Zabolotow). 

Obwod lwowski 
W subregionie lwowskim priorytetem pozostaje rozw6j turystyki kulturowej 

i jej segmentu etniczno-sentymentalnego. Te produkty maja szanse na rynku krajo- 
wym i zagranicznym jako regionalne produkty markowe. Do glownych atrakcji 
kulturowych naleza zabytki architektoniczno-historyczne starego Lwowa i Z6lkwi, 
kt6re Sq obowiazkowymi punktami na trasie wycieczek po Ukrainie Zachodniej . 
Podroze etniczno-sentymentalne obejmuja: zwiedzanie polskich zabytk6w i pamia- 
tek historycznych, odwiedzanie miejsc zwiazanych z kultura i historia zydowska 
(Lw6w, Zolkiew), zapoznawanie sie z kultura niemieckich kolonist6w z XVIII- 
XIX wieku. 

Przygraniczne polozenie subregionu i jego cenne zabytki pozwalaja na przygo- 
towanie miedzynarodowego produktu markowego o charakterze kulturowym: 
,,Trakt Kr61ewski", kt6ry pozwoli polaczyc w jeden wsp6lny program zwiedzanie 
miast bedacych perlarni architektury pogranicza polsko-ukrairiskiego: Zamoscia, 
Zolkwi, Lwowa. Warto przypornniec, ze odpowiednie propozycje w tym zakresie 
zostaly opracowane w ramach projekt6w T ACIS i PHARE: ,,Rozw6j turystyki 
transgranicznej na Roztoczu" (2000). 

Uzytkownikami produktu kulturowo-etnicznego oraz zwiazanych z nim uslug 
Sq zorganizowane grupy z Ukrainy, Polski i innych kraj6w, uczestnicy konferencji 
i targ6w, osoby zwiazane z omawianym terenem wiezarni rodzinnymi oraz wy- 
cicczki szkolne i studenckie. 

Dalszy rozw6j produktu kulturowego i jego etniczno-sentymentalnej odmiany 
wymaga przedsiewziec w zakresie: renowacji zabytk6w, poprawy dostepu do nich, 
stworzenia tras tematycznych, ulepszenia bazy recepcyjnej. Wazna role przypisuje 
sie trwajacej rekonstrukcji obiekt6w historycznych Lwowa, Z6lkwi, Rawy Ruskiej 
i Pustomyt6w: maja tam powstac nowe muzea i ekspozycje. Potrzeba poszerzenia 
bazy noclegowej, zwlaszcza o srednim standardzie, przyczynia sie do rozbudowy 
malych hoteli i pensjonat6w we Lwowie oraz moteli w strefie podmiejskiej (rejony 
pustomycki, zolkiewski). 
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Do obiekt6w infrastruktury turystycznej uznanych za niezbedne do organizo- 
wania turystyki kulturowej naleza hotele, motele i parkingi oraz odpowiednio przy- 
stosowane zamki i inne budowle zabytkowe. W rejonie zolkiewskim proponuje sie 
renowacje zamku w Z6lkwi i jego zagospodarowanie na placowke rnuzealna, hote- 
lowo-gastronomiczna i oswiatowo-kulturalna oraz utworzenie centrum informacyj- 
nego, a takze renowacje zolkiewskiej synagogi obronnej z przeznaczeniem na mu- 
zeum kultury zydowskiej; adaptacje do cel6w turystycznych kolonii niemieckich 
w miejscowosci Dewiatyr lub Merwyczi (na wz6r Swolowa na polskim Pomorzu); 
rekonstrukcje i zagospodarowanie do cel6w turystycznych i muzealno-oswiato- 
wych palacow i dwork6w (Skwariawa, Dublany). Ponadto zaklada sie zbudowanie 
w Z6lkwi trzygwiazdkowego hotelu z sala konferencyjna, 

W rejonie pustomyckim przewiduje sie zwiekszenie atrakcyjnosci i dostepnosci 
zamk6w w Staryrn Siole i Szczyrcu oraz zespolu archeologicznego w Zwenygoro- 
dzie; poszerzenie sieci moteli i hoteli na obwodnicy drogowej wokol Lwowa oraz 
ich modernizacje. 

We Lwowie, centrum turystyki miejskiej i biznesowej, wazniejsze przedsie- 
wziecia to: budowa dwu- i trzygwiazdkowych hoteli, w tym z salami konferencyj- 
nymi; rozszerzenie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania strefy pieszej 
w obrebie stare go miasta; budowe nowoczesnej sali kongresowej; poszerzenie sieci 
punkt6w informacji turystycznej (na dworcu kolejowym, w centrum miasta); roz- 
budowe bazy sportowo-rekreacyjnej (akwapark, korty tenisowe) oraz urzadzenie 
parking6w dla przyjezdnych i wycieczek autokarowych w bl iskiej odleglosci od 
centrum historycznego. 

W ostatnich latach bardzo wzrosly szanse turystyki tranzytowej w zwiazku 
z nasileniem sie przewoz6w miedzynarodowych. W subregionie lwowskim naj- 
wiekszy ruch samochodowy panuje na trasie Lw6w - Rawa Ruska (E 372) oraz 
Lw6w - Stryj (odcinek miedzynarodowej drogi E 50). Trasy te sa dostatecznie wy- 
posazone w stacje benzynowe, srednio - w obiekty gastronomiczne i niedosta- 
tecznie - w motele i parkingi, miejsca do wypoczynku dla kierowc6w. Aby roz- 
winac infrastrukture dla turysryki tranzytowej, proponuje sie otwarcie 2-3 rnalych 
hoteli i moteli na trasie Lw6w - Rawa Ruska oraz rozbudowe sieci parking6w 
i miejsc wypoczynkowych dla kierowc6w na obwodnicy lwowskiej (odcinek pu- 
stomycki). 

W zwiazku ze wzrostem liczby przyjazdow z zagranicy rosna mozliwosci dal- 
szego rozwoju turystyki specjalistycznej: pieszej, rowerowej i konnej. Dogodnym 
obszarem jest wyzynne Roztocze Wschodnie w obrebie rejonu zolkiewskiego, 
Lwowa i wschodniej czesci rejonu pustomyckiego. Warto wspornniec, ze Uniwer- 
sytet Lwowski wsp6lnie z organizacjami spolecznyrni opracowal siec pieszych 
i rowerowych szlak6w bedacych przedluzeniern tras turystycznych urzadzonych na 
polskim Roztoczu (projekty T ACIS i PHARE 2000). Potrzebna jest zwlaszcza roz- 
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budowa infrastruktury jako zaplecza miedzynarodowej trasy rowerowej: Rawa Ru- 
ska - Krech6w - Brzuchowicze - Winniki - Dawid6w, oraz miedzynarodowej tra- 
sy pieszej Grusz6w - Iwano-Frankowo - Dawid6w - Brzuchowicze . 

Sporo uwagi wypada poswiecic krotkotrwalernu wypoczynkowi mieszkancow 
800-tysi�cznego Lwowa. W rejonach zolkiewskirn i pustomyckim ma szanse roz- 
woju wypoczynek nad woda (Glinna Nawaria, stawy w Winniczkach i Zaszkowie) 
oraz w podmiejskich parkach i lasach (Winniki, Brzuchowicze ). Propozycje 
w zakresie infrastruktury kr6tkiego wypoczynku dotycza glownie renowacji zbior- 
nik6w wodnych, rozwijania uslug w strefie plazowej, stworzenia sezonowych pla- 
c6wek noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjno-rozrywkowych. 

Do potencjalnych produkt6w turystycznych subregionu grodecko-rnosciskiego, 
mogacych znacznie zmienic jego wizerunek recepcyjny, zaliczaja sie: 

• obsluga tranzytu, kt6ry jest zwiazany z miedzynarodowa droga E 40 na 
odcinku Lw6w - Szeginie, o najwiekszyrn natezeniu osobowego i ciezaro- 
wego ruchu samochodowego na Ukrainie Zachodniej; 

• produkt etniczno-sentymentalny dla gosci z Polski, oparty na zabytkach 
sakralnych Gr6dka, Moscisk, Sadowej Wiszni, palacach w Komarnie 
i Lubiniu Wielkim, miejscach zwiazanych z postaciami polskiej historii 
i kultury; rnoze on bye uzupelnieniern tradycyjnej lwowskiej wycieczki ob- 
jazdowej, populamej wsrod polskich turyst6w; 

• produkt uzdrowiskowy tradycyjny dla rejonu gr6deckiego, oparty na zes- 
pole sanatoryjnym w Lubiniu Wielkim oraz poszerzony o elementy rekre- 
acyjno-rozrywkowe, w celu zwiekszenia liczby zainteresowanych przyjaz- 
dem do uzdrowiska. 

Wymienione produkty wymagaja inicjatyw organizacyjno-gospodarczych, kt6- 
re pozwolilyby stworzyc odpowiednia infrastrukture. Nalezy do nich przede 
wszystkim modemizacja odcinka miedzynarodowej trasy samochodowej Lw6w- 
Szeginie i europejskiej magistrali kolejowej Lw6w - Mosciska - Przemysl, Wietzel 
sie z tym inwestycje w zakresie infrastruktury przydroznej dla turyst6w zmotory- 
zowanych, zwlaszcza rozbudowa sieci nieduzych moteli i hoteli oraz plac6wek 
gastronomicznych, przede wszystkim z kuchnia narodowa, 

W celu utrwalcnia specjalizacji subregionu w zakresie turystyki etniczno-senty- 
mcntalnej nalezy dokonac szeregu przedsiewziec, aby przygotowac atrakcyjne dla 
polskich turyst6w oferty oraz odpowiednia infrastrukture uslugowa. Warto wymie- 
nic rckonstrukcje palacu we wsi Komarno; renowacje i udostepnienie sakralnych 
zabytk6w w Gr6dku, Sadowej Wiszni i Mosciskach; rozbudowe bazy noclegowej, 
parking6w, plac6wek informacyjnych oraz kiosk6w z pamiatkami i sieci lokali ga- 
stronomicznych na star6wkach miejskich. 

Przechodzac do kolejnego produktu subregionu, jakim jest lecznictwo uzdro- 
wiskowe, nalezy stwierdzic, ze jego zaplecze materialno-techniczne i recepcyjne 
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nie odpowiada juz nowoczesnym wymaganiom. Konieczna jest sanacja i modemi- 
zacja plac6wek leczniczych i noclegowych, rozbudowa obiekt6w rekreacyjnych 
i rozrywkowych. Lubin Wielki jako miejscowosc uzdrowiskowa wymaga sanacji 
urbanistycznej i nowoczesnego, kompleksowego zagospodarowania. 

W subregionie naddniestrzanskim najwieksze sa mozliwosci rozwoju produk- 
tow opartych na tranzycie i zasobach wodnych. Tranzytowa turystyka samochodo- 
wa ma duze szanse zar6wno na odcinku miedzynarodowej trasy Kij6w-Czop 
(M 06), jak i w obrebie drogi E 50 oraz lokalnie na drodze Lw6w-Drohobycz. 
Wzdluz tych tras nalezy rozwijac przydrozna infrastrukture noclegowo-gastrono- 
rniczna, zwiekszyc liczbe parking6w, miejsc postoju dla samochod6w ciezarowych 
itp. Najdogodniejsze jej lokalizacje to okolice Mikolajowa, Pisocznego i Girskiego. 

Bardziej intensywne wykorzystanie zasob6w wodnych pozwoli stworzyc 
w subregionie atrakcyjne produkty turystyczne o znaczeniu lokalnym i regional- 
nym, a nawet miedzynarodowyrn. Do takich potencjalnych produkt6w zaliczaja sie 
zwlaszcza splywy kanoe, kajakami i tratwami po Dniestrze i Stryju. Mozliwosci 
turystyki wodnej na Dniestrze nie sa dostatecznie wykorzystywane, nie uksztalto- 
wala sie jeszcze moda na wedrowki rzeka, zwlaszcza na odcinku lwowskim i iwa- 
no-frankowskim. Aby rozwinac ten produkt, proponuje sie stworzenie stanic 
i przystani z zapleczem noclegowo-gastronomicznym w okolicy Zydaczowa (pola- 
czenie Dniestru i Stryja) oraz Zurawna (polaczenie Dniestru i Swicy). Konieczne 
jest tez oznakowanie obu odcink6w Dniestru i Stryja jako szlak6w wodnych. 

Innym atrakcyjnym produktem moze sie stac wypoczynek nad woda w okoli- 
each malowniczych staw6w i jezior naturalnych w dolinie Dniestru oraz sztucz- 
nych zbiornik6w po wyrobiskach siarki w Rozdole. W tym celu nalezaloby zagos- 
podarowac tereny nadjeziorne i nadrzeczne, wyposazyc je w nowoczesne zaplecze 
noclegowo-gastronomiczne. Zagospodarowanie zbiornik6w wodnych po starych 
kopalniach Rozdolu spowoduje naplyw przyjezdzajacych na weekendowy wypo- 
czynek ze Lwowa, Stryja i Drohobycza. Rejony zydaczowski i mikolajowski sa 
bogate w stawy i gospodarstwa rybackie. Najwiecej jest ich w rniejscowosciach: 
Rudniki, Czarny Ostrow i Girskie. Nieskomplikowana zmiana uzytkowania tych 
zbiornik6w oraz stworzenie bazy noclegowej pozwola uprawiac tam wedkarstwo 
rekreacyjno-sportowe, na ktore jest stale zapotrzebowanie. 

Uzdrowiskowo-turystyczny produkt subregionu zachodniopodkarpackiego 
okresla wizerunek calego obwodu lwowskiego na rynku krajowym i rniedzynaro- 
dowym. Glowne kurorty: Truskawiec, Morszyn i Schodnica, obsluguja okolo 90% 
wszystkich kuracjuszy w obwodzie. W celu zwiekszenia ich atrakcyjnosci, duza 
wage przyklada sie do modemizacji bazy leczniczej i noclegowej, poszerzenia 
mozliwosci rekrcacyjnych i rozrywkowych. Ankieta przeprowadzona wsrod wypo- 



. Rys. 31. Produkty i inwestycje turystyczne w obwodzie lwowskim 
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czywajacych w Morszynie i Truskawcu wykazala, ze sa najbardziej niezadowoleni 
z poziomu i wyboru ushig handlowych i rozrywkowych. Jak podkreslano, tradycyj- 
ny dla subregionu produkt uzdrowiskowy powinien bye uzupelniony o wypoczyn- 
kowo-zdrowotny, nastawiony na ludzi w srednim wieku i mlcdych. Potrzebna jest 
wiec realizacja projekt6w inwestycyjnych zorientowanych na nowoczesny profil 
uslug zdrowotnych typu spa, wellness ifitness oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe 
i rozrywkowe. Uwzgledniajac propozycje ,,Kurortpolis Truskawiec", przewiduje 
sie budowe basenu (akwaparku), zagospodarowanie miejskiego jeziora oraz budo- 
we kolejki krzeselkowej Truskawiec-Schodnica, dlugosci 12 km. W glownych ku- 
rortach r6wnie wazne jest poszerzenie profilu bazy noclegowej: od pensjonat6w 
i rnalych hoteli do wielofunkcyjnych hoteli typu spa i duzych zespolow sanatoryj- 
no-uzdrowiskowych. Warto przy tym wykorzystac doswiadczenia uzdrowisk bes- 
kidzkich i sudeckich w Polsce. 

Dia subregionu wazne jest tez zwiekszenie atrakcyjnosci dw6ch miast o boga- 
tym dziedzictwie historycznym i kulturowym: Drohobycza i Stryja. Zagospodaro- 
wanie centralnej czesci Stryja zbliza sie ku koricowi, rekonstrukcja zas centralnej 
czesci Drohobycza dopiero sie rozpoczyna. Atrakcje obu miast powinny bye cze- 
scia szerszych program6w wycieczkowych o charakterze historycznym i kulturo- 
wym. Wazne jest zwlaszcza stworzenie nowej bazy noclegowej w obu miastach, 
przede wszystkim w Stryju, jako osrodku turystyki tranzytowej i biznesowej. Zie- 
mie Stryjska i Drohobycka maja sporo zabytk6w zwiazanych z historia i kultura 
Polski i Niemiec. Naplyw turystow z obu krajow uzasadnia propozycje dotyczace 
miejscowosci z katolickimi obiektami sakralnymi, niemieckimi osadami i innymi 
zabytkami. Potrzebna jest zwlaszcza rekonstrukcja i renowacja pamiatkowych bu- 
dowli oraz stworzenie obiekt6w recepcyjno-ekspozycyjnych w osrodkach turystyki 
ctniczno-sentymentalnej. 

Subregion bieszczadzki (czesc skolska), polozony w Beskidach Wschodnich 
i obejmujacy sam rejon skolski, ma bogata game produktow: od narciarstwa 
i ekoturystyki po wypoczynek letni i agroturystyke. W celu ich promowania nalezy 
rozwijac odpowiednia infrastrukture uslugowa. Glowne zadania to polepszenie ja- 
kosci obslugi turyst6w, poszerzenie sieci osrodkow narciarstwa gorskiego, zwiek- 
szcnie kadry turystycznej. 

Docelowe produkty o najwiekszych szansach rozwoju to zwlaszcza narciarstwo 
gorskie, kt6re powinno bye marka subregionu, a ponadto wypoczynek letni, ekotu- 
rystyka i agroturystyka. Jako wazniejsze zamierzenia inwestycyjne proponuje sie 
modernizacje istniejacych i uruchomienie nowych gorskich osrodkow narciarskich, 
dalsze zagospodarowanie parku narodowego ,,Beskidy Skolskie", przystosowanie 
do zwiedzania rezerwatu ,,Tustan". 
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Obwod zakarpacki 
Subregion Niziny Zakarpackiej ma szczeg6lne mozliwosci rozwojowe, o czym 

swiadcza wysokie wskazniki atrakcyjnosci inwestycyjnej i turystycznej. Do nie- 
dawna jego specjalnoscia bylo lecznictwo uzdrowiskowe i wypoczynek. Obecnie 
wyrozniaja go rowniez: turystyka kulturowa i etniczno-sentymentalna oraz turysty- 
ka przygraniczna i tranzytowa. Coraz wieksze szanse ma agroturystyka i turystyka 
,,gastronomiczna". Otwarcie nowych przejsc granicznych spowodowalo wzrost 
wymiany turystycznej z zagranica, Dzieki temu powstaja przeslanki do rozszerze- 
nia oferty uslugowej i rozbudowy bazy noclegowo-gastronomicznej. 

Dla subregionu mozna wyodrebnic cztery produkty turystyczne o najwiekszych 
szansach rozwoju. Pierwszy to produkt uzdrowiskowy na bazie wod termalnych 
w rejonach berehowskim i winohradzkim. Powinien on bye marka subregionalna, 
na wzor kurort6w wegierskich. Wsrod propozycji wybija sie budowa zespolow 
wypoczynkowych i uzdrowiskowych oraz sanacja bazy sanatoryjno-uzdrowisko- 
wej (Kos on, Janoszi, Berehowo, Petrowo ). 

Produkt tranzytowy opiera sie na drogach przelotowych z Uzhorodu do Lwo- 
wa, Czopu i Rachowa oraz przygranicznych trasach. Swiadectwem jego rozwoju 
w ostatnich latach jest budowa moteli w rejonie berehowskim (,,Wita", ,,Pilot", 
,,Mala Gora"), w Uzhorodzie (,,Piligrim") i rozbudowa gastronomii przydroznej. 
Potrzebne sa nowe motele i kempingi na odcinkach glownych dr6g laczacych 
Uzhorod z Mukaczewem, Pereczynem i Czopem oraz Czop z Mukaczewem. 

Turystyka kulturowa reprezentowana jest przez kilka produkt6w: miejska 
w Uzhorodzie (ze zwiedzaniem zabytkow) oraz etniczno-sentyrnentalna zwiazana 
z historia i kultura Wegrow, Slowakow i Czech6w. Interesujacy produkt stanowia 
wycieczki po zamkach zakarpackich (Uzhorod, Niewicko, Winohradow, Korole- 
wo, Mukaczewo i Chust). Wazne jest zapewnienie dostepnosci zabytkow i atrakcji 
historycznych oraz wysokiej jakosci uslug hotelarskich. W calyrn subregionie ist- 
nieje siec hoteli, moteli i kwater agroturystycznych w malych rniejscowosciach. 

Turystyka ,,gastronomiczna", uzupelniajaca kulturowa, jest oparta na zwiedza- 
niu winnic i wyrworni win oraz zapoznawaniu sie z regionalna kuchnia wegierska 
i ukrainska. Wymaga wiec rozbudowania odpowiednich plac6wek w postaci wi- 
niarni, karczm itp. w glownych miastach subregionu i znanych rniejscowosciach 
turystycznych. 

Subregion uzocki ma zestaw produkt6w charakterystycznych dla terenow kar- 
packich, do kt6rych jest wzglednie dobry dojazd, podobnie jak do rejonu skolskie- 
go w obwodzie lwowskim i jarernczenskiego w iwano-frankowskim. Najbardziej 
rozpowszechnione produkty to turystyka wypoczynkowa i uzdrowiskowa (Kostry- 
no, Wolosianka, Lumszory) oraz narciarstwo g6rskie (Wyszka, Uzok), Ich roz- 
wojowi sprzyja bliskosc miasta obwodowego - Uzhorodu - glownego zrod- 
la popytu na wypoczynek i aktywna turystyke, Zdaniem wladz lokalnych sposobem 
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Rys. 32. Produkty i inwestycje turystyczne w obwodzie zakarpackim 

Inwestycje turystyczne 
sanatoria i obiekty wypoczynkowo-zdrowotne 

E3 pensjonaty 
(ta) rekonstrukcja i zagospodarowanie zamkow 

(ID hotele 

CM) motele 

� osrodki narciarskie 

miejsca wypoczynku 
(j) obiekty turystyki wodnej 

� szlaki turystyki pieszej i rowerowej 

CD centra informacji turystycznej 

(o) osrodki obslugi turystow 

(C) centra turystyczno-rekreacyjne 

(ti koleje linowe 

Rozwojowe produkty turystyczne: 
y uzdrowiskowy 

.t.. wypoczynkowo-zdrowotny 

6 wypoczynkowy 

A kulturowy 

II etniczno-sentymentalne 

� etnograficzny 
JU. narciarski 

� turystyka piesza 

• turystyka rowerowa  turystyka wodna • ekoturystyka 

D turystyka wiejska 

• turystyka biznesowa 

� tranzytowy 
w wycieczki kolejami waskotorowymi 

• gastronomiczny 

Subregiony 

XI Czarnohorsko-swidowiecki 

XII Nizina Zakarpacka 

XIII Uzocki 

Inne rejony 

Granice subregion6w 

I 'J 111 11uJl 11J..1.1 'J u11 ik 'YJllC I d wzgl�d m turystycznoinwe itycyjnym 

c::::::J Rejony atrakcyjne pod wzgledem turystyczno-inwestycyjnym 

.··· .. 
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poprawy jakosci wymienionych produkt6w jest przede wszystkim modemizacja 
bazy recepcyjnej. Rejony te sa takze atrakcyjne dla amator6w g6rskiej turystyki 
pieszej (Polonina Runa), nalezy jednak ulepszyc i oznakowac szlaki. 

Do nowych perspektywicznych produkt6w subregionu, z kt6rych kazdy wyma- 
ga wzbogacenia pakietu propozycji oraz rozbudowania odpowiedniej infrastruk- 
tury, mozna zaliczyc zwlaszcza turystyke ekologiczna i etnograficzna z wykorzys- 
taniem atrakcji przyrodniczych i kulturowych Uzanskiego Parku Narodowego. Na 
potrzeby obu produkt6w przewiduje sie budowe centrum obslugi turyst6w, utwo- 
rzenie sciezek dydaktycznych i tematycznych z ekspozycja przyrodnicza i zorgani- 
zowanie muzeum tradycyjnej wsi lernkowskiej (Lubnia). 

Do produkt6w rozwojowych zalicza sie takze transgraniczna turystyka spec- 
jalistyczna, kt6ra wiaze sie z dalszym zagospodarowywaniem szlak6w pieszych 
i rowerowych na polsko-ukrairiskim i ukrainsko-slowackim pograniczu. Wymaga 
to stworzenia specjalnych pieszo-rowerowych przejsc granicznych udostepnia- 
jacych parki narodowe: Uzanski (Ukraina), Bieszczadzki (Polska) i "Poloniny" 
(Slowacja). Transkarpackie trasy piesze i rowerowe powinny bye zagospodarowa- 
ne i oznakowane zgodnie ze standardami europejskimi. Wsp6lnym ukrainsko- 
polsko-slowackirn produktem moga bye piesze wycieczki g6rskie po terenach 
wschodniokarpackiego rezerwatu biosfery - bardzo atrakcyjne dla milosnikow 
aktywnych form wypoczynku. 

Dobre perspektywy ma rowniez narciarstwo g6rskie. Z nowych inwestycj i war- 
to wyrnienic lokalizacje osrodka narciarskiego w Wolosiance. W turystyce tranzy- 
towej, takze stanowiacej rozwojowy produkt w subregionie, przewiduje sie rozbu- 
dowanie bazy noclegowo-gastronomicznej wzdluz transkarpackiej drogi P 39 oraz 
otwarcie moteli w Uzoku (na przeleczy Uzockiej) i w Pereczynie. 

Pcrspektywicznym produktem jest rowniez narciarstwo g6rskie. Proponuje sie 
lokalizacje osrodka narciarskiego w W olosiance. 

Subregion czarnohorsko-swidowiecki dysponuje sporym zestawem produkt6w 
turystycznych. Do ich tworzenia przyczyniaja sie plac6wki uzdrowiskowe w Kwa- 
sach i Jasini, liczne obiekty wypoczynkowe i turystyczne (Kobylecka Polana, Ra- 
ch6w, Jasinia), obiekty dla turyst6w kwalifikowanych i grup mlodziezowych oraz 
kilka osrodkow narciarskich, w tym najwyze] polozony w Karpatach Ukrainskich: 
na Poloninie Dragobrat. W ostatnim dziesiecioleciu organizowano przedsiewziecia 
wspierajace turystyke etnograficzna, takie jak festyny huculskie, oraz ekologiczna 
w Karpackim Rezerwacie Biosfery. Tradycyjna dla g6r wysokich turystyka piesza 
z wedrowkami na najwyzsze szczyty Czamohory i Swidowca (Howerla, Pietros, 
Bli:inica) po okresie mniejszej popularnosci zn6w cieszy sie duzym zainteresowa- 
niem.Dalszy rozw6j tego segmentu powinien bye zgodny z zasadami ochrony 
przyrody, zwlaszcza na terenach rezerwatowych. Nalezy tez poprawic oznakowa- 
nie szlak6w i tras. Nowym produktem rejonu rachowskiego jest agroturystyka, 
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oparta na sieci komfortowych gospodarstw goscinnych w Jasini, Kwasach 
i Rachowie. 

Przyszly wizerunek subregionu powinien bye zwiazany z promowaniem kilku 
produkt6w turystycznych i rozbudowa ich infrastruktury. Do takich produkt6w 
zalicza sie przede wszystkim narciarstwo zjazdowe, majace dluga tradycje na Zie- 
mi Rachowskiej, kt6rej dornena powinny bye wlasnie rozne formy turystyki gor- 
skiej. W pierwszym rzedzie nalezy przebudowac wysokog6rski osrodek narciarski 
na Poloninie Dragobrat (okolice Jasini). Atrakcja tego obiektu jest dlugosc tras 
narciarskich (okolo 3,5 km) i trwala pokrywa sniezna (do 6 miesiecy); ponadto ma 
on rozbudowane zaplecze noclegowo-gastronomiczne. Wsrod preferowanych przez 
wladze lokalne projekt6w inwestycyjnych zmierzajacych do poprawy funkcjono- 
wania zespolu ,,Dragobrat" na uwage zasluguje budowa drogi dojazdowej i kolei 
linowo-kabinowej na Polonine Dragobrat. 

Drugim produktem o duzych mozliwosciach rynkowych jest turystyka wypo- 
czynkowa oparta na osrodkach w Rachowie, Polanie Kobyleckiej i Jasini. Wiek- 
szosc ich bazy recepcyjnej wymaga jednak daleko idacej modemizacji. Nowa for- 
ma wypoczynku rodzinnego mega bye pobyty w kameralnych plac6wkach noc- 
legowych, jak prywatne pensjonaty, hotele i wille. Kolejny produkt, turystyka eko- 
logiczna, ma najlepsze perspektywy na atrakcyjnych terenach chronionych: 
w zapowiednikach Swidowieckim, Czamohorskim i Marmaroskim, wchodzacych 
w sklad Karpackiego Rezerwatu Biosfery. Oferta ,,turystyki przyrodniczej" na jego 
terenie powinna bye uzupelniona o "muzeum g6r". N alezy tez rozszerzyc siec scie- 
zek tematycznych i dydaktycznych, utworzyc centra obslugi ruchu turystycznego 
w Jasini i Dilowem (Srodek Europy) oraz zaplecze dla konferencji o tematyce eko- 
logicznej (Rach6w). 

Wizytowka subregionu moze sie takze stac turystyka etnograficzna. Niezbedne 
jest jednak poszerzenie jej oferty o takie atrakcje, jak festyny, zwiedzanie ludo- 
wych warsztatow rzernieslniczych, noclegi w tradycyjnych chatach g6ralskich, za- 
poznanie sie z tradycjami g6rali (wypasanie owiec, produkcja ser6w itp.) 

4. Wiodqce inwestycje w zakresie infrastruktury 
turystycznej 

W poprzednich rozdzialach przedstawiono rnozliwosci rozwoju istniejacych 
i potencjalnych produkt6w turystycznych oraz og6lne potrzeby w zakresie infras- 
truktury uslugowej w wyroznionych subregionach i skladajacych sie na nie rejo- 
nach administracyjnych obwod6w: iwano-frankowskiego, lwowskiego i zakarpac- 
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kiego. Na tej podstawie, wykorzystujac wyniki wczesniejszych badari i analiz, pod- 
jeto zadanie wyznaczenia konkretnych propozycji lokalizacyjno-inwestycyjnych 
w zakresie infrastruktury uslugowej, kt6ra warunkuje rozw6j okreslonych produk- 
t6w turystycznych. 

Pomocne w selekcji i ustalaniu listy przedsiewziec inwestycyjnych byly propo- 
zycje zgloszone przez rejonowa administracje turystyczna, Weryfikacja programu 
inwestycyjnego nastapila w wyniku spotkan roboczych i seminari6w z udzialern 
przedstawicieli sektora turystycznego i wladz lokalnych oraz wizji terenowej doko- 
nanej przez ekspert6w polskich i ukrainskich, Trasa wiodla przez wyznaczone 
w trakcie badan obszary i miejscowosci o najlepszych perspektywach rozwojo- 
wych. Wiekszosc proponowanych inwestycji znajduje sie w wyznaczonych wczes- 
niej subregionach turystycznych. Wsrod planowanych lokalizacji jest tez grupa 
miejscowosci polozonych w innych rejonach. 

Szczegolna role w rozwoju sektora turystycznego w obwodach Ukrainy Za- 
chodniej powinny odgrywac produkty markowe, wyrozniajace sie innowacyjnoscia 
i konkurencyjnoscia na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadregionalna marke 
turystyczna, wspolna dla omawianych obwod6w, stanowia przejazdy tranzytowe 
z zachodu na wsch6d oraz przez Karpaty na Slowacje, Wegry i do Rumunii. Pro- 
dukt ten wymaga oznakowania glownych dr6g tranzytu turystycznego oraz ich za- 
gospodarowania w punkty obslugi turyst6w zmotoryzowanych, obejmujace odpo- 
wiednio do potrzeb obiekty noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne i obslugi 
technicznej. 

Dia poszczeg6lnych obwod6w poludniowo-zachodnich mozna okreslic indy- 
widualne produkty markowe. W obwodzie iwano-frankowskim Sq to zwlaszcza: 

• etnograficzna wycieczka autokarowa po wsiach i zabytkach kultury hucul- 
skiej, 

• narciarstwo g6rskie i inne sporty zimowe w Gorganach, 
• wedrowki ekoturystyczne gorskimi szlakami pieszymi na Howerle i inne 

szczyty Czarnohory w Karpackim Parku N arodowym, 
• przejazdy gorska turystyczna koleja waskotorowa Sloboda-Wygoda ze 

specjalnym programem turystycznym, poznawczym i rekreacyjnym, 
• pobyty w wiejskich gospodarstwach goscinnych na terenach gorskich 

i podg6rskich. 
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Tabela 22 
Wybrane propozycje inwestycji turystycznych 

w obwodzie iwano-frankowskim Inne rejony 

W obv 

Z mark 
przedsiewz 

Oznaczenia 
ny, Ku - k 
Sp - turysty 

Opracowani 

• rer 
gn 

• rm 
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• un 

i J; 
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Subregiony Lokalizacja i rodzaj inwestycji turystycznej Produkt 
turystyczny 

1 2 3 
Bieszczadzki Rejon doliniaiiski · 
( dolinianski) • Polanica: centrum turystyczno-rekreacyjne Wp 

• Wygoda: centrum obslugi turyst6w Ku,Ek 
(kolej waskotorowa) 

Gorganski Rejon nadwornianskl 
• Bystrzyca: osrodek narciarski N 
• Pni6w: hotel (adaptacja zamku) Ku, Ps 
Miasto J aremcze 
• Jaremcze: - kolej linowo-krzeselkowa N,Wp 

-akwapark Wp 
- centrum turystyczno-rekreacyjne Wp 

z parkiem rozrywki 
• Worochta: - centrum obslugi turyst6w z hotelem Sp, Ek, Wp 

- osrodek narciarski N 
• Zaroslak: modernizacja i rozbudowa hotelu g6rskiego Ek, Wp 

Pokucko- Rejon kosowski 
wierchowinski • Kos6w: - centrum turystyczno-rekreacyjne Pe, Ku 

- modemizacja sanatori6w Uz, Wp 
i osrodkow wypoczynkowych 

• Kuty: stanica wodna (rz. Czeremosz) Sw 
• Szeszory: modernizacja sanatori6w i osrodkow Uz, Wp 

wypoczynkowych 
Rejon werchowynski 
• Bystrec: centrum obslugi turyst6w z pensjonatem Wp, Ek, Sp 
• Werchowyna: hotel, pensjonat P, Wp 

Srodkowo- Rejon tysrnienicki 
podkarpacki • Tysmienica: pensjonaty Wp 

Miasto Iwano-Frankowsk 
• lwano-Frankowsk: hotel, pensjonaty Ku, Bk, Ps 

Wschodnio- Rejom kolomyjski i miasto Kolomyja 
podkarpacki • Kolornyja: motel Ku, Tr 

Rejon sniatynski 
• Sniatyn: hotel, pensjonat Ku, Tr 
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"abela 22 

>rodukt 
rystyczny 

3 

Ek 

Ps 

Np 

Ek, Wp 

Wp 

Ku 
Wp 

,Wp 

,, Ek, Sp 
Wp 

) 

, Bk, Ps 

1, Tr 

r, Tr 

1 2 3 
Inne rejony Rejon bohorodczanski 

• Maniawa: pensjonaty Ek,Sp 
Rejon halicki 
• Halicz: - hotel Ku, Tr 

- adaptacja zamku Ku 
Rejon horodenkowski 
• Horodenka: hotel z karczma regionalna Ku 
Rejon roi:niatowski 
• Osrnoloda: centrum obslugi turyst6w Ek, Sp, Wp 
Rejon tlumacki 
• Nizniow: stanica wodna (rz. Dniestr) Sw 

Oznaczenia produkt6w turystycznych: Bk - biznesowo-konferencyjny, Ek - ekoturystycz- 
ny, Ku - kulturowy, N - narciarski, Pe - etnograficzny, Ps - etniczno-sentyrnentalny, 
Sp - turystyka piesza, Sw - turystyka wodna, Uz - uzdrowiskowy, Wp - wypoczynkowy 

Opracowanie wlasne w ramach projektu PAUCI. 

Z markami turystycznymi obwodu iwano-frankowskiego wiaza sie nastepuj ace 
przedsiewziecia inwestycyjne szczebla regionalnego: 

• renowacja zabytkow kultury huculskiej (skanseny wiejskie, muzea etno- 
graficzne itp.), 

• rozbudowa gorskich osrodkow i baz narciarskich w Gorganach, 
• oznakowanie i zagospodarowanie sieci gorskich szlakow pieszych oraz 

sciezek dydaktycznych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody, 
• rekonstrukcja turystycznej kolei waskotorowej oraz tematyczne i uslugowe 

zagospodarowanie jej trasy, 
• uruchomienie regionalnej informacji turystycznej w Iwano-Frankowsku 

i Jaremczu, 
• rozszerzenie sieci wiejskich gospodarstw agroturystycznych i ich unowo- 

czesnienie, zwlaszcza na obszarach o walorach przyrodniczych i etnogra- 
ficznych. 

W obwodzie lwowskim na regionalna oferte prcduktow markowych skladaja 

• trasa wycieczkowa ,,Zlota Podkowa" po dawnych zamkach i rezydencjach 
obronnych ziemi lwowskiej, 

• sentymentalne wycieczki objazdowe dla Polakow sladami polskiej spusci- 
zny historycznej i kulturowej, 
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• pobyty lecznicze i wypoczynkowo-zdrowotne w populamych uzdrowis- 
kach podkarpackich, jak Truskawiec, Morszyn i Schodnica, 

• narciarstwo g6rskie w Bieszczadach Skolskich, 
• pobyty na wsi w gospodarstwach goscinnych, 

Dla produkt6w markowych Ziemi Lwowskiej proponuje sie realizacje regio- 
nalnych przedsiewziec inwestycyjnych. Zaliczaja sie do nich: 

• rekonstrukcja i adaptacja na cele turystyczne i muzealne zespolow zamko- 
wych, palac6w i innych zabytk6w o tradycji polonijnej (Podhorce, Zlo- 
cz6w, Komarno, Stare Siolo i in.), 

• oznakowanie turystyczne glownych objazdowych tras historycznych, 
• utworzenie osrodkow inforrnacji turystycznej w glownych centrach kultu- 

rowych (Lw6w, Z6lkiew, Drohobycz i in.), 
• sanacja i modemizacja dzielnic i obiekt6w sanatoryjnych oraz rozbudowa 

prywatnej, kameralnej bazy leczniczej, recepcyjnej i uslugowej typu ,,spa" 
w glownych kurortach, 

• modemizacja i rozbudowa osrcdkow narciarskich, 
• rozwijanie sieci wiejskich gospodarstw agroturystycznych. 

Dla obwodu zakarpackiego mozna wyroznic szesc marek turystycznych, okre- 
slajacych charakter regionalnej turystyki. Sq to: 

• pobyty lecznicze, zdrowotne i wypoczynkowe w miejscowosciach uzdro- 
wiskowych Zakarpacia, 

• sentymentalne wycieczki i kr6tkie pobyty Slowakow, Rumun6w i W eg- 
row, glownie w strefie pogranicza o wielokulturowej tradycji etnicznej, 

• transgraniczne wedrowki piesze i rowerowe po masywach gorskich mie- 
dzynarodowego rezerwatu biosfery ,,Karpaty Wschodnie", 

• przyrodnicze wycieczki piesze na szczyty Czamohory i Swidowca w Kar- 
packim Rezerwacie Biosfery oraz do Jeziora Synewirskiego, 

• narciarstwo g6rskie w karpackich osrodkach sport6w zimowych, 
• agroturystyka na terenach podg6rskich i nizinnych w polaczeniu z zakar- 

packa gastronornia i winiarstwem. 
Rozw6j produkt6w markowych jest uwarunkowany podjeciern regionalnych 

przedsiewziec inwestycyjnych, do kt6rych naleza: 
• rozbudowa sieci kameralnych, prywatnych hoteli, pensjonat6w i zaplecza 

rekreacyjnego w rozwijajacych sie kurortach, 
• sanacja, modernizacja i rozbudowa narciarskich stacji i osrodkow wysoko- 

g6rskich i podg6rskich, 
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uzdrowis- 

.cje regio- 

·W zamko- 
orce, Zlo- 
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oznakowanie i zagospodarowanie turystyczne ukrairiskich odcink6w trans- 
granicznych szlak6w pieszych i rowerowych w miedzynarodowym rezer- 
wacie biosfery ,,Karpaty Wschodnie", 
rekonstrukcja, odnowienie i oznakowanie obiekt6w historycznych i kultu- 
rowych oraz objazdowych tras wycieczkowych, zwiazanych ze spuscizna 
kulturowa sasiadow zza granicy slowackiej, rumunskiej i wegierskiej, 
powiekszenie bazy wiejskich gospodarstw goscinnych i placowek gastro- 
nomii regionalnej. 

ych, 
ach kultu- 

·ozbudowa 
typu ,,spa" 

iych, okre- 

ach uzdro- 

6w i Wy_g- 
iicznej, 
skich mie- 

vca w Kar- 

uu z zakar- 

:gionalnych 

r i zaplecza 

,w wysoko- 

W perspektywicznym zagospodarowaniu turystycznym region6w Ukrainy Za- 
chodniej glowne zalozenia i priorytetowe zadania inwestycyjne powinny wiec bye 
nastepujace: 

• calosciowe wyposazenie regionalnych odcink6w dr6g tranzytu krajowego 
i miedzynarodowego w przydrozne obiekty i urzadzenia uslugowe dla tu- 
ryst6w zmotoryzowanych; dotyczy to zwlaszcza atrakcyjnych krajobrazo- 
wo i turystycznie tras transkarpackich; 

• sanacja, modemizacja i rozbudowa bazy sanatoryjnej i wypoczynkowej 
w popularnych uzdrowiskach i miejscowosciach turystycznych w celu 
podniesienia standard6w technicznych, uzytkowych i estetycznych; 

• realizacja nowoczesnej bazy hotelarskiej na wz6r europejski, glownie 
w postaci prywatnych hoteli, moteli i pensjonat6w o zroznicowanym stan- 
dardzie; 

• sanacja gorskich osrodkow sport6w zimowych oraz rozbudowanie tam 
nowoczesnej bazy hotelarskiej i urzadzen do narciarstwa rekreacyjnego; 

• rozszerzenie sieci prywatnych obiektow recepcyjnych indywidualnego za- 
kwaterowania, zwlaszcza wiejskich gospodarstw goscinnych, na terenach 
gorskich i podg6rskich o wysokich walorach turystycznych; 

• zagospodarowanie parkow narodowych i ich otoczenia na potrzeby ekotu- 
rystyki. 

Opisane regionalne i ponadobwodowe przedsiewziecia inwestycyjne zwiazane 
z rozwojem produkt6w markowych stanowia postulowany og6lny program, 
a zarazem tworza szkielet dzialalnosci inwestycyjnej w obwodach poludniowo- 
zachodniego pogranicza Ukrainy. Konkretyzujac kierunki dalszego rozwoju infras- 
truktury turystycznej i uslugowej, sa podstawa do szczegolowego okreslenia listy 
potrzebnych inwestycji, warunkujacych prawidlowy rozw6j sektora turystycznego 
na Ukrainie Zachodniej. Na liscie tej, obejmujacej okolo stu pozycji, znajduja sie 
przede wszystkim propozycje dotyczace wyznaczonych subregion6w turystycz- 
nych. Dodatkowo wskazano kilkanascie inwestycji polozonych w innych rejonach 
administracyjnych. 
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Tabela 23 
Wybrane propozycje inwestycyjne infrastruktury turystycznej 

w obwodzie lwowskim 

Subregiony Lokalizacja i rodzaj inwestycji turystycznej 
Produkt 

turystyczny 

1 2 3 
Bieszczadzki Rejon skolski 
(skolski) • Klimec: osrodek narciarski N 

• Rozanka Wyzna: osrodek narciarski N 
• Skole: centrum informacji turystycznej N,Wp 
• Urycz: przystosowanie turystyczne rezerwatu ,,Tustan" Ku 
• Wolosianka: osrodek narciarski N 

Grodccko- Rejon grodecki 
rnosciski • Komarno: hotel (adaptacja palacu) Ps 

• Lubin Wielki: modemizacja sanatorium uzdrowiskowego Uz 
Rejon mosciski 
• Sadowa Wisznia: hotel Ps 

Lwowski Rejon pustomycki 
• Stare Siolo: adaptacja zamku Ku, Ps 
Rejon zolkiewskl 
• Rawa Ruska: motel Tr 
• Zolkiew: - hotel i restauracja (adaptacja zamku) Ku, Ps 

- centrum infonnacji turystycznej Ku 
Miasto Lwow 
• Lw6w -hotele**,*** Ku, Ps 

-motel Tr 
- akwapark Wp 
- centrum konferencyjne z sala kongresowa Bk 

Naddnies- Rejon mikolajowski 
trzariski • Mikolaj6w: motel Tr 

• Rozdol: centrum turystyczno-rekreacyjne nad jeziorami Wp 
rozdolskimi 

Rejon zydaczowski 
• Zurawno: stanica wodna (rz. Dniestr) Sw 
• Zydaczow: stanica wodna (rz. Dniestr) Sw 

Zachodnio- Rejon drohobycki i miasto Drohobycz 
podkarpacki • Drohobycz: - centrum infonnacji turystycznej Ku 

- centrum turystyczno-rekreacyjne Wp 
Rejon stryjski i miasto Stryj 
• Morszyn: modemizacja sanatori6w uzdrowiskowych Uz, Wp 
• Stryj: motel Tr 
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1 2 3 
Miasto Truskawiec 
• Truskawiec: - plywalnia (akwapark) Wp 

- kolej linowa Truskawiec-Schodnica Wp 
- modemizacja sanatori6w 

uzdrowiskowych (,,Przykarpacie") Uz, Wp 
- budowa zespolu sanatori6w 

uzdrowiskowych Uz 
Inne rejony Rejon brodzki 

• Podhorce: adaptacja zamku (hotel, restauracja, itp.) Ps, Ku 
Rejon buski 
• Olesko: hotel na trasie ,,Zlotej Podkowy" Ku, Ps 
Rejon jaworowski 
• Niemir6w: rozbudowa sanatori6w i osrodkow wypoczyn- Uz, Wp, Ps 

kowych 
• lwano-Frankowo: turystyczna kolej waskotorowa Ek 

w Jaworowskim Parku Narodowym 
Rejon przernyslariski 
• Swirz: adaptacja zamku na hotel Ku, Ps 
Rejon sokalski 
• Belz: restauracja zydowska Ps 
Rejon turkawski 
• Borynia: osrodek narciarski N 
• Rozlucz: osrodek narciarski N 

Oznaczenia produkt6w turystycznych: Bk - biznesowo-konferencyjny, Ek - ekoturystycz- 
ny, Ku - kulturowy, N - narciarski, Pe - etnograficzny, Ps - etniczno-sentymentalny, 
Sp - turystyka piesza, Sw - turystyka wodna, Uz - uzdrowiskowy, Wp - wypoczynkowy 

Opracowanie wlasne w ramach projektu PAUCI. 

Proponowane inwestycje turystyczne mozna zaliczyc do dwoch grup. Pierwsza 
obejmuje przedsiewziecia renowacyjne, do ktorych zaliczaja sie: 

• rekonstrukcja i adaptacja obiektow zabytkowych na cele turystyczne i po- 
dobne, 

• modemizacja, przebudowa i rozbudowa obiektow recepcyjnych i uslugo- 
wych lub ich zespolow, polegajace na sanacji technicznej i uzytkowej bazy 
materialnej, co dotyczy glownie hoteli, plac6wek sanatoryjno-leczniczych 
i obiekt6w wypoczynkowych; potrzeby w tym zakresie sq ogromne, 
zwlaszcza w uzdrowiskach karpackich . 

Druga grupe przedsiewziec stanowia inwestycje rozwojowe, polegajace na bu- 
dowie badz uruchamianiu nowych obiekt6w i plac6wek uslugowych w sektorze 
turystyki. Przede wszystkim chodzi o obiekty zbiorowego zakwaterowania (hotele, 
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motele, pensjonaty, sanatoria i in.), placowki gastronomiczne oraz urzadzenia re- 
kreacyjne. 

W obu grupach przy planowaniu i realizacji inwestycji do podstawowych, trud- 
nych problemow naleza kwestie wlasnosciowe i procedury prywatyzacyjne, ktore 
warunkuja zaangazowanie sie kapitalu prywatnego, zwlaszcza zagranicznego, 
w dzialalnosc inwestycyjna, 

Pod wzgledern kapitalowyrn, w zbiorze proponowanych przedsiewziec, zar6w- 
no rozwojowych jaki i renowacyjnych, mozna wydzielic przede wszystkim inwes- 
tycje komercyjne, zazwyczaj prywatne, nastawione na osiaganie zyskow z przysz- 
lej dzialalnosci uslugowej. Naleza do nich zwlaszcza obiekty hotelarskie (hotele, 
motele i pensjonaty) i placowki gastronomiczne, a takze niektore urzadzenia spor- 
towo-rekreacyjne i komunikacyjne (platne parkingi, koleje linowe i waskotorowe), 
Drugi rodzaj przedsiewziec to inwestycje o charakterze publicznym, przewaznie 
non-profit, finansowane glownie z budzetow terenowych oraz innych funduszy 
socjalnych i pomocowych. Przyklady takich przedsiewziec to: osrodki informacji 
turystycznej, obiekty o charakterze socjalnym (sanatoria dzieciece, osrodki wypo- 
czynku pracowniczego, zaklady leczniczo-uzdrowiskowe dzialajace w ramach 
ubezpieczenia spolecznego), muzea i plac6wki kultury ludowej, oznakowanie tury- 
styczne dr6g, szlaki piesze i rowerowe. Odrebna grupe pod tym wzgledem stanowa 
wiejskie gospodarstwa goscinne. Inwestycje zwiazane z podejmowaniem tego ro- 
dzaju dzialalnosci zazwyczaj nie wyrnagaja duzych nakladow finansowych i moga 
bye dokonywane ze srodkow wlasnych ludnosci wiejskiej lub preferencyjnych kre- 
dyt6w, przy wsparciu zagranicznych funduszy pomocowych. 

W wyniku przeprowadzonych badan, analiz i konsultacji, na liscie propo- 
nowanych inwestycji znalazly sie nastepujace elementy infrastruktury turystycznej: 

• obiekty hotelarskie w zaadaptowanych zamkach i rezydencjach historycz- 
nych, 

• obiekty zakwaterowania zbiorowego: hotele, motele, pensjonaty, sanatoria 
uzdrowiskowe, osrodki wypoczynkowo-zdrowotne i inne obiekty hotelar- 
skic, 

• obiekty turystyki specjalistycznej: osrodki narciarskie, stanice wodne, 
osrodki obslugi turyst6w, 

• centra turystyczno-rekreacyjne i rozrywkowe, 
• centra informacji turystycznej, 
• wiejskie gospodarstwa goscinne (kwatery agroturystyczne ), 
• szlaki i trasy turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, sciezki dydaktyczne, 
• obiekty rekreacyjne: plywalnie (akwaparki), wyciagi narciarskie, 
• koleje turystyczne: linowe i waskotorowe, 
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• obiekty komunikacyjne: parkingi, miejsca obslugi turyst6w zmotoryzowa- 
nych, 

• miejsca wypoczynku: nadwodne, przydrozne i inne. 
Szczegolowe propozycje lokalizacyjno-inwestycyjne w obwodach iwano-fran- 

kowskim, lwowskim i zakarpackim zawieraja tabele 22-24. Uwzgledniono na nich 
zarowno przedsiewziecia rozwojowe, jak i renowacyjno-modernizacyjne. 

Tabela 24 
Wybrane propozycje inwestycyjne infrastruktury turystycznej 

w obwodzie zakarpackim 

Subregiony Lokalizacja i rodzaj inwestycji turystycznej 
Produkt tu- 
rystyczny 

l 2 3 
Czarnohorsko- Rejon rachowski 
swidowiecki • Dilowe: centrum turystyczno-rekreacyjne Wp 

• Kobylecka Polana: sanatoria uzdrowiskowe Uz 
• Kwasy: hotel Uz, Wp 
• Polonina Dragobrat (Jasinia): 

- rozbudowa osrodka narciarskiego N 
- centrum obslugi turyst6w Ek 
- kolej linowo-kabinowa na Swidowcu N,Ek 

Nizina Rejon berehowski 
Zakarpacka • Berehowo: sanatorium uzdrowiskowe Uz 

• Janoszi: sanatoria uzdrowiskowe i pensjonaty Uz, Wp 
• Kosen: sanatoria uzdrowiskowe Uz, Wp 
Rejon uzhorodzki 
• Niewicko: adaptacja zamku Ku 
Rejon winohradzki 
• Korolewo: motel Tr 
• Petrowo: hotel uzdrowiskowy Uz, Wp 
• Winohrad6w: karczma regionalna Pe 
Miasto Uzhorod 
• Uzhorod: modemizacja hoteli miejskich Ku 

Uzocki Rejon wielkobereznianski 
• Uzok (Przelecz Uzocka): motel Tr 
• Wolosianka: osrodek narciarski N 
• Wyszka: centrum obslugi turyst6w Ek, N 
Rejon pereczynski 
• Lurnszory: modemizacja bazy g6rskiej Wp,N 

na Poloninie Runa 
• Pereczvn: motel Tr 
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I 2 3 
lnne rejony Rejon chustowski 

• Szajan: sanatoria uzdrowiskowe Uz, Wp 
Rejon mlzhirski 
• Synewirska Polana: kolej linowa do Jeziora Ek 

Synewirskiego 
Rejon mukaczewski i miasto Mukaczewo 
• Barkasowo: modemizacja sanatorium Uz 
• Mukaczewo: - centrum informacji turystycznej Ku 

- rozbudowa hoteli, motel Ku, Tr 
Rejon swalawski 
• Berezniki: osrodek narciarski na g6rze Stij N 
Rejon tiaczowski 
• Solotwino: sanatora uzdrowiskowe, pensjonaty Wp, Uz 
• Tiacz6w: hotel Uz, Wp 
Rejon wolowiecki 
• Werecka Przelecz: motel Tr 

Oznaczenia produkt6w turystycznych: Bk - biznesowo-konferencyjny, Ek - ekotury- 
styczny, Ku - kulturowy, N - narciarski, Pe - etnograficzny, Ps - etniczno-sentymen- 
talny, Sp - turystyka piesza, Sw - turystyka wodna, Uz - uzdrowiskowy, Wp -wypo- 
czynkowy 

Opracowanie wlasne w ramach PAUCI. 

W obwodzie iwano-frankowskim proponuje sie inwestycje turystyczne w pie- 
ciu subregionach: bieszczadzkim ( czesc dolinianska), srodkowopodkarpackim, 
wschodniopodkarpackim, pokucko-wierchowinskim i gorganskirn razem 
w czternastu rejonach i trzech miastach wydzielonych: lwano-Frankowsku, Jarem- 
czu i Kolornyi. W obwodzie lwowskim propozycje inwestycyjne wskazano 
w pieciu subregionach: grodecko-rnosciskim, lwowskim, naddniestrzanskim, 
bieszczadzkim ( czesc skol ska) i zachodniopodkarpackim, lacznie w szesnastu rejo- 
nach i trzech miastach wydzielonych (Lw6w, Drohobycz, Truskawiec). Jeden sub- 
region - bieszczadzki - jest wsp6lny dla lwowskiego (czesc skolska) i iwano- 
frankowskiego (czesc doliniariska). Na Zakarpaciu takie przedsiewziecia planuje 
sie w trzech subregionach: czarnohorsko-swidowieckim, uzockim, Niziny Zakar- 
packiej - ogolem w trzynastu rejonach i dw6ch miastach wydzielonych (Muka- 
czewo, Uzhorod). 

Lacznie w obwodach iwano-frankowskim, lwowskim i zakarpackim dzialal- 
nose inwestycyjna w zakresie infrastruktury turystycznej planuje sie w czterdziestu 
rejonach administracyjnych, a wiec w 85% ich calkowitej liczby. Przewiduje sie 
podjecie okolo stu zadan inwestycyjnych; najwiecej, bo okolo czterdziestu, 
w obwodzie lwowskim. Lokalizacje wyznaczono w okolo osierndziesieciu miej- 
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scowosciach, Za preferowane uznaje sie okolo trzydziestu przedsiewziec inwesty- 
cyjnych ", dla ktorych w pierwszym rzedzie nalezy rozpoczac dzialania promocyj- 
ne w celu pozyskania inwestor6w krajowych i zagranicznych. Do interesujacych 
propozycji w obwodzie iwano-frankowskim naleza: hotele w Haliczu i Iwano- 
Frankowsku, osrodki rekreacyjne w Jaremczu i Kosowie, osrodki narciarskie 
w Bystrzycy i W orochcie oraz karczma regionalna w Horodence. W obwodzie 
lwowskim zaliczaja sie do nich: hotele we Lwowie i Z6lkwi, sanatoria 
w Morszynie, Niemirowie i Lubiniu Wielkim, osrodki narciarskie w Klimecu 
i Rozance oraz karczma zydowska w Belzu. Na Zakarpaciu sa to obiekty sanatoryj- 
no-wypoczynkowe w Janoszi, Kosoniu i Solotwinie, osrodki narciarskie w Jasini 
i Wolosiance, koleje linowe na Poloninie Dragobrat i Polanie Synewirskiej. 
W zwiazku z tym zaklada sie przygotowanie odpowiednich materialow informa- 
cyjnych i reklamowych oraz publiczne prezentacje programu inwestycyjnego na 
targach turystycznych i innych imprezach promocyjnych. W nastepnej fazie dzia- 
Ian powinna bye przygotowana wstepna dokumentacja inwestycyjno-projektowa, 
niezbedna do nawiazania efektywnych kontaktow z potencjalnymi inwestorami 
kapitalowyrni. 
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turystyczne na Ukrainie Zachodniej, wydana w ramach projektu PAUCI (Warszawa 2004). 
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Perspektywy turystyki na Ukrainie Zachodniej w duzej mierze wynikaja z uwa- 
runkowan geopolitycznych i regionalnych. Pod wzgledern caloksztaltu warunk6w 
geograficznych, ekonomicznych i spolecznych omawiane obwody naleza do naj- 
bardziej uprzywilejowanych turystycznie na Ukrainie. Wyjatkowo sprzyjajace jest 
polozenie geograficzne w samym srodku Europy. Istotne korzystne przeslanki to 
takze bliskie sasiedztwo z krajami Europy Srodkowej: Polska, Slowacj a i W egra- 
mi, graniczenie z Unia Europejska oraz dogodne polozenie tranzytowe i ko- 
munikacyjne. Nie bez znaczenia Sq tez zaszlosci i dziedzictwo wielokulturowej 
i wielonarodowej tradycji ukrainskiego pogranicza, co sprzyja wspolpracy trans- 
granicznej. Mozliwosc taka stwarzaja dwa euroregiony: Karpacki i Bug. W obu 
turystyka nalezy do priorytetowych kierunk6w dzialalnosci. 

W polityce regionalnej panstwo ukrainskie docenia znaczenie trwalego i zr6w- 
nowazonego rozwoju poszczeg6lnych krain i ich pogranicza. Ukraina Zachodnia, 
glownie w czesci karpackiej, ustepuje gospodarczo wielu regionom. Wsparcia eko- 
nomicznego wyrnagaja zwlaszcza zaniedbane, lecz atrakcyjne turystycznie obszary 
g6rskie. Panstwo ukrainskie wspornagalo dotychczas tylko okreslone plac6wki 
i podmioty turystyczne, glownie dzialajace w sferze socjalnej. Przejawem regional- 
nej polityki jest tworzenie specjalnych stref ekonomicznych. W obwodach polu- 
dniowo-zachodnich funkcjonuja cztery takie strefy, w tym dwie o charakterze tu- 
rystycznym: ,,Jaremcze" w obwodzie iwano-frankowskim i ,,Truskawiec" - 
w lwowskim. 

Istotny wplyw na rozw6j turystyki maja uwarunkowania prawne. Na Ukrainie 
sektora turystyki dotyczy okolo 600 akt6w legislacyjnych roznej rangi. W wiek- 
szosci uwzgledniaja one zasady rynkowe i miedzynarodowe standardy w regulo- 
waniu gospodarki turystyczncj. Fundamentalnymi dokumentami Sq dwie ustawy: 
o turystyce i o uzdrowiskach. Do waznych nalezy tez ustawa o koncesjach oraz 
przepisy w zakresie turystyki zagranicznej, dotyczace ulatwieri w przyjazdach cu- 
dzoziemc6w. Wazka funkcje pelnia miedzynarodowe umowy regulujace wspolpra- 
ce w dziedzinie turystyki. Porozumienia takie istnieja na przyklad z WNP, ale nie 
ma ich z Polska i Czechami. Turystyczne prawo ukrainskie wymaga doskonalenia, 
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co odnosi sie takze do ustawy o turystyce. Postulowane kierunki zmian w sferze 
prawodawstwa to przede wszystkim: wprowadzenie zasady kompleksowosci 
i spojnosci oraz kodyfikacji calego systemu, uproszczenie wielu przepis6w i zhar- 
monizowanie ich z prawem europejskim oraz usuwanie barier administracyjnych. 
Szczeg6lnie wazne jest zapewnienie ochrony prawnej i bezpieczeristwa turystom 
oraz dostosowanie ustawodawstwa do norm miedzynarodowych przy wykorzysta- 
niu doswiadczeri innych kraj6w. 

W rozwoju turystyki i jej infrastruktury ogrornne znaczenie ma polityka inwe- 
stycyjna. Na Ukrainie zwiazane z nia regulacje prawne tworza coraz bardziej 
sprzyjajacy klimat dla inwestor6w krajowych i zagranicznych. Inwestycje tury- 
styczne sa regulowane przez og6lne ustawodawstwo gospodarcze dotyczace przed- 
siebiorstw, spolek, podatk6w itp. oraz przez specjalne prawo inwestycyjne, normu- 
jace inwestycje zagraniczne, fundusze inwestycyjne, umowy koncesyjne i specjal- 
ne strefy ekonomiczne. W duzej mierze regulacje te zmierzaja do zwiekszenia in- 
westycji i poprawy klimatu inwestycyjnego. Prawodawstwo ukrainskie stwarza 
jednakowe og6lne warunki dla inwestor6w krajowych i zagranicznych oraz za- 
pewnia ochrone i bezpieczenstwo inwestycji, honorujac przepisy miedzynarodowe. 
Warto podkreslic, ze przedsiebiorstwa turystyczne z kapitalern zagranicznym moga 
korzystac ze znizek podatkowych i innych ulg. Jednym z instrument6w sluzacych 
do przyciagniecia inwestor6w jest zawieranie um6w koncesyjnych z podmiotami 
zagranicznymi. Inny mechanizm to tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, 
w kt6rych inwestorom przysluguja okreslone ulgi przy prowadzeniu dzialalnosci 
gospodarczej i turystycznej. 

Kazdy z trzech obwod6w przedstawia inna atrakcyjnosc dla inwestor6w zagra- 
nicznych. W krajowym rankingu, obejmujacyrn 26 region6w, obw6d lwowski zaj- 
muje 6sme miejsce, a zakarpacki - dziewiate. Znacznie gorzej wypada iwano- 
frankowski, kt6ry znajduje sie na siedemnastej pozycji. Na Zakarpaciu obowiazuje 
ustawa o specjalnym trybie dzialalnosci inwestycyjnej. Uruchomiony tez zostal 
program inwestycyjny dla sektora turystycznego. Glownym problemem 
w rozwijaniu inwestycji na Ukrainie jest niedostatek kapitalu krajowego i zagra- 
rucznego. 

Inne bariery to uciazliwy system podatkowy, nadmiar restrykcyjnych przepi- 
s6w, slabe mechanizmy prywatyzacyjne oraz niedociagniecia promocyjno- 
informacyjne. Wszystko to utrudnia naplyw kapitalu i inwestor6w z zagranicy. 

Do szczeg6lnic wazkich naleza przeslanki wewnetrzne, wynikajace z oceny 
stanu sektora turystyki. Po wczesniejszyrn katastrofalnym zalamaniu, poczynajac 
od 2000 roku na Ukrainie zwieksza sie liczba turyst6w, zar6wno krajowych, jak 
i zagranicznych. W ostatnich latach obwody poludniowo-zachodnie cechowal 
og6lny trend wzrostowy, widoczny zwlaszcza w ruchu krajowym i wycieczko- 
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wym. W por6wnaniu ze szczytowym 1998 rokiem bardzo zrnalal jednak udzial ru- 
chu regionalnego w og6lnokrajowym. 

Gospodarka turystyczna Ukrainy Zachodniej opiera sie na zrownowazonym 
wykorzystaniu bogatych zasob6w naturalnych i kulturowych, zwlaszcza bogactw 
przyrodoleczniczych, walor6w wypoczynkowych g6r oraz cennych d6br kultury. 
Kraina karpacka ma doskonale, nie majace sobie r6wnych w kraju mozliwosci 
uprawiania sport6w zimowych, zwlaszcza narciarstwa wysokog6rskiego. Specyfi- 
ka lokalna wyrozniaja sie walory przyrodnicze, etnograficzne, etniczno-sentymen- 
talne i specjalistyczne, budujace turystyczny wizerunek Ukrainy Zachodniej. Ale 
ten olbrzymi potencjal nie jest jeszcze w pelni wykorzystany do rozwijania wielu 
konkurencyjnych produkt6w, takich jak: zdrowotny, narciarski, ekologiczny, etno- 
graficzny. 

Obecnie podstawowa oferte rynkowa Ukrainy Zachodniej tworzy kilka produk- 
t6w turystycznych. W obwodzie iwano-frankowskim jest to przede wszystkim tu- 
rystyka wypoczynkowa i sporty narciarskie. Do specjalnosci obwodu lwowskiego 
mozna zaliczyc leczenie i wypoczynek w uzdrowiskach oraz turystyke narciarska, 
etniczno-sentyrnentalna i tranzytowa, Kraine Zakarpacka wyrozniaja zwlaszcza 
produkty turystyki uzdrowiskowej i wypoczynkowej oraz przygranicznej 
i narciarskiej. 

Zagospodarowanie turystyczne Ukrainy Zachodniej potwierdza jej duzy poten- 
cjal recepcyjny. Region skupia po okolo 8-10% calej ukrairiskiej bazy uzdrowi- 
skowej i hotelowej; podobny odsetek stanowia biura podrozy. W 2003 roku funk- 
cjonowalo w nim Iacznie 250 zakladow sanatoryjno-uzdrowiskowych (40,7 tys. 
miejsc) oraz 158 obiekt6w typu hotelowego (12 tys. miejscj.Wyroznia sie tez du- 
zyrn udzialem plac6wek gastronomicznych, w czym przoduje obw6d lwowski. Ale 
duza czesc bazy recepcyjnej cechuje sezonowe wykorzystywanie, niskie standardy 
uzytkowe i techniczne oraz niski stopien oblozenia miejsc ( ok. 20%, gdy w Polsce 
wynosi on srednio 33%). Og6lnie przewazaja plac6wki uzdrowiskowo-wypoczyn- 
kowc, z kt6rych czesc zaprzestala dzialalnosci. W por6wnaniu z wieloma krajami 
curopejskimi widoczny jest niedob6r hoteli, moteli, kemping6w i innych obiekt6w 
typu hotelowego. Wlasnosc prywatna reprezentuje niewielki segment bazy nocle- 
gowej, zwlaszcza sanatoryjnej. Zagospodarowanie glownych miejscowosci recep- 
cyjnych oraz infrastruktura obslugujaca wiodace segmenty ruchu turystycznego 
pozostawiaja wiele do zyczenia. Dotyczy to zwlaszcza narciarstwa rekreacyjnego 
i g6rskiej turystyki specjalistycznej, kt6re powinny tworzyc markowy produkt re- 
gionu. 

Promocja i informacja to doceniane, lecz slabo jeszcze rozwiniete elementy 
marketingu na Ukrainie Zachodniej. Dzialania podejmowane przez wladze lokalne, 
zwlaszcza w zakresie wydawnictw oraz prezentacji targowych, nie tworza sp6jnej 
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polityki promocyjnej. Korzystnie wyroznia sie obw6d lwowski, gdzie powstaje 
siec centr6w informacji turystycznej. 

Na kadre turystyczna sklada sie okolo 20,6 tys. zatrudnionych w biurach po- 
drozy i podobnych firmach oraz w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych, Sta- 
nowi to okolo 8% ogolu pracownik6w branzy turystycznej na Ukrainie oraz 1,8% 
wszystkich zatrudnionych w regionie. Najliczniejsza kadre ma obw6d lwowski. 
W ostatnich latach nastapila jej nieznaczna redukcja na Zakarpaciu. Og6lnie w tu- 
rystyce odczuwalny jest deficyt pracownik6w z wyksztalceniem specjalistycznym. 
Na Ukrainie Zachodniej przygotowaniem zawodowym kadry turystycznej zajmuje 
sie kilkadziesiat plac6wek, w tym dziewiec szkol wyzszych. 

Sektor turystyczny Ukrainy Zachodniej od lat ma mocna pozycje w gospodarce 
narodowej i regionalnej, zwlaszcza w obwodzie lwowskim i zakarpackim. Caly 
region zajmuje pod tym wzgledem drugie miejsce w kraju, po wybrzezu Morza 
Czamego. Biura podrozy mialy okolo 0,4% udzialu w calkowitej wartosci towar6w 
i uslug w regionie. Wartosc uslug turystycznych wyniosla okolo 65 mln hrywni. 
Wplywy do budzetu z dzialalnosci turystycznej osiagnely prawie 7,7 min. Najwyz- 
sza kwote odnotowano w obwodzie lwowskim. 

Analiza zasob6w turystycznych wykazuje, ze kazdy z trzech obwod6w Ukrainy 
Zachodniej reprezentuje wysoki potencjal do rozwoju roznych form turystyki. Ob- 
w6d iwano-frankowski to jeden z najbardziej zalesionych i wysokog6rskich regio- 
n6w kraju, z pasmami Czarnohory, Gorgan6w i Hryniaw. Jego wielkie bogactwo 
stanowia unikalne walory przyrodnicze (parki narodowe Karpacki i Huculszczyz- 
na, przelorn Dniestru) oraz kulturowe i etnograficzne (Huculszczyzna i Pokucie). 
Do glownych atrakcji zaliczaja sie zwlaszcza: rezerwat historyczny ,,Dawny Ha- 
licz", zabytki Iwano-Frankowska, Kolornyi, Rohatyna i Sniatynia. Osrodki tra- 
dycyjnej kultury ludowej to: Kolornyja, Kos6w, Werchowyna, Krzywor6wnia 
i Dolina. W obwodzie dziala 80 turystycznych obiekt6w noclegowych, w tym 45 
sanatoryjno-uzdrowiskowych (4,9 tys. miejsc) oraz 35 typu hotelowego (2,3 tys. 
miejsc), kt6rych wiekszosc lezy w g6rach. Najwieksze osrodki recepcyjne to: Iwa- 
no-Frankowsk, Jaremcze i Worochta oraz Jablonica, Kos6w, Polanica, Szeszory 
i Tatar6w. 

Obw6d lwowski cechuje dogodne polozenie komunikacyjne i tranzytowe oraz 
sasicdztwo z Polska (7 osobowych przejsc granicznych). Region wyroznia sie bo- 
gactwcm historycznych dobr kultury (ok. 3,5 tys. obiekt6w), w tym pomnik6w pol- 
skicgo i zydowskiego dziedzictwa narodowego. Glownyrn centrum kulturalnym 
jest zabytkowy Lw6w, miasto wpisane na liste swiatowego dziedzictwa UNESCO. 
Inne staromiejskie centra historyczne to Z6lkiew i Drohobycz. Liczne zamki i rezy- 
dencje obronne, jak Podhorce, Olesko czy Zloczow, tworza slynna ,,Zlotq Pod- 
kowe". Cennymi walorami uzdrowiskowo-wypoczynkowyrni i przyrodniczo-poz- 
nawczymi odznaczaja sie zwlaszcza Bieszczady Wschodnie z Parkiem Narodo- 
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wym ,,Beskidy Skolskie" oraz Roztocze, a z unikalnych zasob6w przyrodoleczni- 
czych i uzdrowisk slynie Podkarpacie Lwowskie. Obw6d wyroznia sie duza baza 
recepcyjna, liczaca okolo 220 obiekt6w noclegowych, w tym 136 sanatoryjno-uz- 
drowiskowych (20,5 tys. miejsc) oraz 85 obiekt6w typu hotelowego (6,7 tys. 
miejsc). Glowne miejscowosci recepcyjne to Lw6w, uzdrowiska: Truskawiec, 
Morszyn, Lubin Wielki i Niemir6w, oraz centra narciarskie: Slawsko, Tysowiec 
i Rozlucz. 

Zakarpacie jest szczeg6lnie atrakcyjne pod wzgledem przyrodniczym, krajo- 
znawczym i kulturowym. Wyroznia je tez wsp6lna granica z Wegrami, Slowacja, 
Rumunia i Polska oraz korzystne polozenie przygraniczne, transportowe i tranzyto- 
we. Znajduje sie tu 19 przejsc granicznych, w tym 14 osobowych. Zakarpacie to 
kraina najbardziej g6rzysta i zalesiona (blisko 80% terytorium zajmuja Karpaty), 
a zarazem najbardziej zroznicowana etnicznie i kulturowo. Historyczny wizerunek 
obwodu tworza stare zabytkowe miasta: Uzhorod, Mukaczewo i Chust, osrodek 
kultury huculskiej - Rach6w oraz spuscizna narodowa Wegrow, Slowakow i Ru- 
mun6w. 0 randze przyrodniczej swiadcza liczne cenne obszary chronione, 
a zwlaszcza Miedzynarodowy Rezerwat Biosfery ,,Karpaty Wschodnie", Karpacki 
Rezerwat Biosfery oraz parki narodowe: Synewirski i Uzanski. Niezwykle cenny 
walor stanowia tez lecznicze zasoby mineralne i balneologiczne, w tym bogate zlo- 
za termalne, jak rowniez doskonale warunki do uprawiania sport6w zimowych 
i narciarstwa rekreacyjnego. W obwodzie dziala okolo 110 turystycznych obiekt6w 
noclegowych, w tym 69 sanatoryjno-uzdrowiskowych (6,3 tys. miejsc) i 38 obiek- 
t6w typu hotelowego. Glowne centra recepcyjne to Uzhorod, uzdrowiska Karpaty 
i Polana, miejscowosci wypoczynkowe Wolowiec, Chust i Lumszory, g6rskie os- 
rodki narciarskie Jasinia, Syniak i inne. 

Rynek turystyczny Ukrainy Zachodniej mozna scharakteryzowac na podstawie 
danych statystycznych dotyczacych podazy i popytu w bazie recepcyjnej. W obwo- 
dach poludniowo-zachodnich w 2003 roku dzialalo lacznie ponad 400 obiekt6w 
noclegowych, w tym 160 typu hotelowego oraz 250 zakladow sanatoryjno-uzdro- 
wiskowych, wsrod kt6rych dorninowaly sanatoria i pensjonaty lecznicze. Pod 
wzgledern zasob6w recepcyjnych wyraznie przoduje obw6d lwowski, liczacy 221 
obiekt6w noclegowych; na Zakarpaciu jest ich 107. Obw6d lwowski wyroznia sie 
zwlaszcza duza liczba plac6wek uzdrowiskowych i wypoczynkowych (65% calo- 
sci). Potencjal recepcyjny calej bazy to okolo 5,8 tys. pokoi hotelowych oraz 
40,7 tys. miejsc w zakladach sanatoryjno-uzdrowiskowych. W gastronomii dzialalo 
4,7 tys. plac6wek liczacych 231 tys. miejsc konsumenckich. Dzialalnosc uslugowa 
prowadzilo 278 biur i agencji podrozy; najwiecej (185) - w obwodzie lwowskim. 
Warto podkreslic staly, choc niewielki og6lny przyrost bazy hotelowej i biur po- 
drozy w stosunku do 2002 roku. 
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W 2002 roku biura podrozy obsluzyly okolo 215 tys. wycieczkowicz6w oraz 
236,7 tys. turyst6w, w tym 42 tys. z zagranicy (18%). Pod wzgledem og6lnego ru- 
chu i przyjazd6w zagranicznych przodowal obw6d lwowski; w ruchu wycieczko- 
wym - iwano-frankowski. Najwiecej turystow zagranicznych przyjechalo z Pol- 
ski, Stanow Zjednoczonych, Niemiec i Rosji. W ostatnich latach wzrastala liczba 
przyjazd6w z zagranicy, najbardziej w obwodzie lwowskim. Inna dynamike mialy 
wizyty krajowe, kt6re cechuje bardzo zroznicowany rozklad oraz przyrost 
w obwodach iwano-frankowskim i zakarpackim, przy ubytku w lwowskim. Stala 
tendencja wzrostowa cechowala ruch wycieczkowy, z wyjatkiem obwodu lwow- 
skiego, gdzie od kilku lat wystepowal regres takze i w tym segmencie33. 

W hotelach i podobnych obiektach obserwuje sie malo stabilne tendencje, 
ostatnio raczej regres. Ogolem z bazy typu hotelowego skorzystalo 286,2 tys. osob, 
a wiec mniej niz w dwoch poprzednich latach. Staly spadek notowal zwlaszcza 
obw6d iwano-frankowski. W bazie sanatoryjno-uzdrowiskowej wystepuje od kilku 
lat wzrost og6lnej liczby kuracjuszy i wypoczywajacych, glownie w sanatoriach 
i pensjonatach leczniczych. W sezonie 2001-2002 z tego rodzaju placowek sko- 
rzystalo 339,2 tys. os6b. Staly trend wzrostowy notowano w obwodach iwano- 
frankowskim i lwowskim. 

Nowe, interesujace spojrzenie przynosza badania marketingowe turystow kra- 
jowych i zagranicznych, nowatorskie na Ukrainie i oparte na doswiadczeniach pol- 
skich. Ankiete przeprowadzono latem i zima w 22 osrodkach kulturalnych, uzdro- 
wiskowych, wypoczynkowych i narciarskich. Wyniki badan, prezentowane w po- 
dziale na wizyty krajowe (oddzielnie lato i zima) oraz przyjazdy turystow zagra- 
nicznych i w przekroju poszczegolnych obwod6w, daly podstawe rynkowa do wy- 
boru rozwojowych produktow turystycznych. Z obszemego materialu na ten temat 
warto dla ilustracji przytoczyc krotka charakterystyke marketingowa segmentu za- 
granicznego. Glownyrni celami przyjazdow cudzoziemc6w sa: wypoczynek, lecze- 
nie uzdrowiskowc i wycieczki krajoznawcze. Przewazaja pobyty krotkie: od 1 do 4 
dni. Turysci zagraniczni podrozuja najczesciej koleja i samochodem; nocuja 
zwaszcza w hotelach i sanatoriach oraz kwaterach prywatnych. Ankietowani oce- 
niali wydatki w czasie pobytu jako srednio wysokie i niskie. Glownie byli to goscie 
z Rosji, Polski, Bialorusi i Czech. Wolny czas spedzali zwlaszcza na zwiedzaniu 
zabytkow i atrakcji przyrodniczych. Wiekszosc przyjezdnych byla zadowolona 
z pobytu i oceniala og61ny poziom uslug jako sredni, podobnie noclegi i wyzywie- 

33W 2003 roku biura podrozy obsluzyly 290,2 tys. turyst6w (w tym 50,3 tys. zagranicz- 
nych) oraz 244,3 tys. wycieczkowicz6w. Hotele przyjely 369, 1 tys os6b. W por6wnaniu 
z poprzednim rokiem w obu rodzajach przedsiebiorstw zanotowano wzrost liczby obsluzo- 
nych os6b w poszczeg61nych obwodach, z wyjatkiern zakarpackiego, gdzie spadla liczba 
gosci hotelowych. 

232 

nie, nis 
srodow 
zakwan 
nownej 
ciarskic 

w 
raktery: 
to wyp1 
najczes 
dem, a 
i zakar] 
w lwov 
osoby : 
dowole 
i oznak 
kich OS 

kie; w 
wiwan 

Int, 
nowej. 
kich) n 
spodar 
dostate 
zacyjm 
duktov 
szej i I 

infrasti 
uslug i 

Int 
stycyjr 
tycyjru 
w zakr 
no woe 
i narci: 
sanato 
nomic: 
i akwa 
sluguj. 
zwlasz 
WszyE 



Sw oraz 
iego ru- 
iieczko- 
o z Pol- 
a liczba 
� mialy 
orzyrost 
n. Stala 
. lwow- 

idencje, 
s. osob, 
Iaszcza 
rd kilku 
itoriach 
�k sko- 
iwano- 

)W kra- 
.ch pol- 
uzdro- 

! w po- 
zagra- 

do wy- 
n temat 
.ntu za- 
, lecze- 
. I do 4 
nocuja 
ni oce- 
goscie 

.dzaniu 
wolona 
.zywie- 

granicz- 
rwnaniu 
ibsluzo- 
1 liczba 

nie, nisko zas oceniala rozrywki i szlaki turystyczne. Zastrzczenia mieli do stanu 
srodowiska naturalnego, warunkow dojazdu, poczucia bezpieczenstwa, warunkow 
zakwaterowania i wyzywienia oraz jakosci obslugi. Wiekszosc wyrazala chec po- 
nownego przyjazdu, zwlaszcza latem i glownie w celach leczniczych lub nar- 
ciarskich. 

W przekroju terytorialnym wystepuja niewielkie roznice pod wzgledern cha- 
rakterystyki marketingowej. W trzech obwodach glowne cele przyjazd6w turyst6w 
to wypoczynek i narty, aw lwowskim dodatkowo kuracja uzdrowiskowa. Podroze 
najczesciej organizowane sci samodzielnie i odbywaja sie pociagiem lub samocho- 
dem, a tylko w iwano-frankowskim glownie samochodem. W iwano-frankowskim 
i zakarpackim wolny czas turysci spedzaja na nartach i zwiedzaniu atrakcji; tylko 
w lwowskim preferuja wedrowki krajoznawcze i zwiedzanie zabytkow. Przewazaja 
osoby zadowolone z pobytu: w iwano-frankowskim jest ich mniej. Najczesciej za- 
dowolenie to dotyczy szlak6w turystycznych, handlu, rozrywek, informacji 
i oznakowania atrakcji. Wiekszosc chce przyjechac ponownie; najwiecej bylo ta- 
kich os6b w iwano-frankowskim. Poniesione wydatki okreslaja jako srednio wyso- 
kie; w iwano-frankowskim takze jako wysokie. Pobyty krotkookresowe przewazaja 
w iwano-frankowskim, a dlugookresowe - w lwowskim. 

Interesujacy obraz dalo badanie ankietowe przedstawicieli administracji rejo- 
nowej. W ich opinii tylko niewielka czesc rejon6w (lacznie 13, w tym 7 zakarpac- 
kich) ma wysoko rozwiniete funkcje turystyczne. Nisko oceniaja tez poziom zago- 
spodarowania i lokalne oferty turystyczne. Za glowne przeszkody uznawano: nie- 
dostatek srodkow finansowych, slaba dostepnosc komunikacyjna i bariery organi- 
zacyjno-prawne. Wladze rejonowe widza szanse rozwoju dla wielu roznych pro- 
dukt6w turystycznych, zwlaszcza turystyki wypoczynkowej, uzdrowiskowej, pie- 
szej i ekoturystyki. W tym celu za niezbedne uznaja: modemizacje i rozbudowe 
infrastruktury uslugowej, rozwijanie atrakcji turystycznych, podnoszenie jakosci 
uslug i kadr oraz marketing i prornocje. 

Interesujace sq poglady wladz lokalnych na temat mozliwosci i potrzeb inwe- 
stycyjnych w rejonach. Ankieta pozwolila okreslic priorytety w dzialalnosci inwes- 
tycyjnej na rynku lokalnym oraz wskazac niezbedne zadania i przedsiewziecia 
w zakresie infrastruktury turystycznej. Za najwazniejsze uznawano: rozbudowe 
nowoczesnej sieci hoteli i moteli oraz bazy wypoczynkowej, glownie g6rskiej 
i narciarskiej, a w obwodzic lwowskim ponadto modernizacje i budowe obiekt6w 
sanatoryjnych. Jako potrzebne inwestycje wymieniane tez byly plac6wki gastro- 
nomiczne i osrodki konferencyjne oraz obiekty sportowo-rekreacyjne: plywalnie 
i akwaparki, szlaki turystyczne, korty tenisowe, pola golfowe. Na podkreslenie za- 
sluguje to, ze liczne rejony stosuja ulgi dla przyciagania inwestor6w. Wiele z nich, 
zwlaszcza lwowskie i zakarpackie, wspolpracuje z partnerami zagranicznymi. 
Wszystkie rejony i miasta wydzielone maja programy lub strategie rozwoju lokal- 
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nego w czesci poswiecone sektorowi turystycznemu. Niektore jednostki admini- 
stracyjne maja takze branzowe programy rozwoju turystyki. 

Diagnoza uwarunkowan i zasob6w turystycznych oraz wyniki badan marketin- 
gowych daly podstawe do prognoz i opcji rozwojowych na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Zastosowanie sciezki logicznej: zasoby- obszary- produkty- marki - 
infrastruktura - inwestycje, pozwolilo okreslic propozycje rozwojowe dla sektora 
turystyki przyjazdowej na Ukrainie Zachodniej. 

W mys! zasady ,,od ogolu do szczegolu", najpierw zostaly nakreslone kierunki 
rozwoju regionalnych produktow turystycznych. Wychodzac od tendencji europej- 
skich oraz trend6w rynkowych w zakresie popytu i podazy turystycznej, zapropo- 
nowano rozwiazania wykorzystujace doswiadczenia polskie w planowaniu strate- 
gicznym, miedzy innymi program opracowany dla graniczacego z Ukraina Za- 
chodnia wojew6dztwa podkarpackiego. Glownyrn zadaniem byla identyfikacja 
dziesieciu podstawowych kategorii regionalnych produktow turystycznych, kt6re 
maja najwieksze szanse rozwoju i daja podstawe do budowy ukrainskich marek 
turystycznych. Sa to: pobyty wypoczynkowe i lecznicze w uzdrowiskach, aktywny 
wypoczynek na Ionic przyrody, narciarstwo g6rskie, wycieczki etniczno-sentymen- 
talne i kulturoznawcze, pielgrzymki, pobyty w gospodarstwach wiejskich, prze- 
jazdy tranzytowe i imprezy rnysliwskie. Dia kazdej kategorii zostala zarysowana 
og6lna strategia marketingowa, na ktora skladaja sie: opis produktu i jego atrakcyj- 
nosci, wskazanie glownych segment6w rynkowych, analiza SWOT (mocnych 
i slabych stron oraz szans i zagrozen), okreslenie produkt6w rozwojowych. 

Rozwoj wybranych produkt6w turystycznych jest uwarunkowany wieloma 
czynnikami, zwlaszcza istnieniem nowoczesnej infrastruktury recepcyjnej. Dia po- 
szczeg6lnych kategorii zostaly wskazane preferowane elementy bazy noclegowej, 
gastronomicznej i komplementarnej (lacznie ok. 30 pozycji). Wyb6r tych elemen- 
t6w nawiazuje do powszechnych w Europie rodzaj6w infrastruktury recepcyjnej 
i uslugowej. 

Jedna z nowatorskich metod, kt6re zastosowano w pracach nad potencjalern tu- 
rystycznym Ukrainy Zachodniej, byla wielowskaznikowa i wieloaspektowa ocena 
atrakcyjnosci jednostek terytorialnych, wzorowana na badaniach przeprowadzo- 
nych w wojew6dztwach przygranicznych Polski zachodniej i polnocnej (G. Go- 
Iernbski, 2002). Po dostosowaniu badania do warunk6w ukrairiskich, ocena rejo- 
n6w administracyjnych w obwodach Ukrainy Zachodniej objela trzy sfery atrak- 
cyjnosci: turystyczna, inwestycyjna i recepcyjna, Na tej podstawie ustalono synte- 
tyczny wskaznik okreslajacy ogolna atrakcyjnosc rejon6w dla turystyki. 
W obwodzie iwano-frankowskim najwyzsze takie wskazniki uzyskaly rejony: ko- 
sowski, sniatynski, doliniariski, nadwornianski i tysmienicki, oraz miasta wydzie- 
lone: Iwano-Frankowsk i Jaremcze. W obwodzie lwowskim byly to rejony: zol- 
kiewski, stryjski, zydaczowski, gr6decki i mikolajowski oraz miasto Lw6w, 
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a w obwodzie zakarpackim rejony: berehowski, uzhorodzki, wielkobereznianski 
i pereczynski, oraz miasto Uzhorod. 

Wyniki oceny jednostek terytorialnych, wnioski z badari marketingowych oraz 
opinie wladz lokalnych pozwolily na wyodrebnienie wzglednie jednorodnych sub- 
region6w turystycznych, zlozonych z jednego lub kilku rejon6w. Podstawowa 
strukture przestrzenna tworzy ogolern trzynascie subregion6w. W obwodzie iwano- 
frankowskim Sil to: bieszczadzki ( dolinianski), gorgariski, pokucko-wierchowinski, 
srodkowopodkarpacki i wschodniopodkarpacki. W obwodzie lwowskim - biesz- 
czadzki (skolski), grodecko-mosciski, lwowski, naddniestrzanski i zachodnio- 
podkarpacki, a na Zakarpaciu - czarnohorsko-swidowiecki, Niziny Zakarpackiej 
i uzocki. W wyodrebnionych subregionach scharakteryzowane zostaly w spos6b 
syntetyczny og6lne predyspozycje do rozwoju roznych segment6w turystyki . 

Bardziej szczegolowe dociekania pozwolily na okreslenie produkt6w tury- 
stycznych i ich marek majacych duze szanse rozwojowe w poszczeg6lnych subre- 
gionach. A oto kilka charakterystycznych przykladow, W subregionie lwowskim 
do perspektywicznych produkt6w zaliczono turystyke kulturowa i etniczno- 
sentymentalna oraz tranzytowa, W subregionie stryjskim wiodaca oferte powinny 
stanowic turystyka uzdrowiskowa i zdrowotno-wypoczynkowa. Subregion skolski 
to domena turystyki narciarskiej i ekologicznej. W obwodzie iwano-frankowskim 
wyroznia sie zwlaszcza subregion gorganski, w kt6rym najwieksze szanse ma tury- 
styka narciarska, ekologiczna i etnograficzna. W sasiednim subregionie pokucko- 
wierchowinskim produkty wiodace to zwlaszcza turystyka uzdrowiskowa i etno- 
graficzna. Dla obwodu zakarpackiego specyficzny jest subregion Niziny Zakarpac- 
kiej, w kt6rym mote zwlaszcza prosperowac turystyka uzdrowiskowa, tranzytowa 
i etniczno-sentymentalna. 

Szczegolna funkcje w rozwoju sektora turystycznego na Ukrainie Zachodniej 
powinny pelnic produkty markowe, wyrozniajace sie lokalna specyfika, innowa- 
cyjnoscia i konkurencyjnoscia na rynku krajowym i zagranicznym. Rozbudowa tej 
ofcrty wiazc sie zazwyczaj z odpowiednimi nakladami kapitalowyrni na infrastruk- 
ture uslugowa. Ponadregionalna, wspolna dla calej Ukrainy Zachodriiej marka po- 
winicn sie stac tranzyt turystyczny, zwlaszcza transkarpacki, oraz rekreacyjne spor- 
ty zimowc. Kazdy z obwod6w mote rozwijac po kilka wlasnych produkt6w mar- 
kowych. Charakterystyczne marki regionalne tow obwodzie iwano-frankowskim: 
objazdowe wycieczki etnograficzne po ziemi huculskiej (Kolornyja, Kos6w), gor- 
ska trasa turystycznej kolei waskotorowej (Wygoda) oraz narciarstwo i sporty zi- 
mowe w Gorganach (Jaremcze). W obwodzie lwowskim do takich marek moga 
nalezec: zarnkowo-palacowa trasa wycieczkowa .Zlota Podkowa" (Podhorce, Ole- 
sko, Zloczow), sentymentalne wycieczki objazdowe Polak6w i Zydow (Lw6w, 
Z6tkiew) oraz pobyty wypoczynkowo-zdrowotne w uzdrowiskach podkarpackich 
(Truskawiec). Specyficznymi markami Zakarpacia maja szanse stac sie: sentyrnen- 
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talne wycieczki przygraniczne Slowakow, W�gr6w i Rumun6w (Uzhorod, Ra- 
ch6w), transgraniczne wedrowki piesze w rezerwacie biosfery ,,Karpaty Wschod- 
nie", pobyty w wiejskich gospodarstwach goscinnych w polaczeniu z miejscowa 
gastronomia i winiarstwem (Winohrad6w, Berehowo). 

Rozw6j produkt6w turystycznych i ich marek w subregionach i rejonach jest 
uzalezniony od powstania nowoczesnej, lecz zachowujacej cechy regionalne infra- 
struktury recepcyjnej i uslugowej, dostosowanej do potrzeb i wyrnagan odwie- 
dzajacych Ukraine Zachodnia turyst6w krajowych i zagranicznych. Jako glowne 
zadania w zagospodarowaniu turystycznym Ukrainy Zachodniej mozna wymienic: 
zagospodarowanie regionalnych odcink6w glownych tras tranzytu turystycznego, 
modernizacje i rozbudowe bazy sanatoryjnej i wypoczynkowo-zdrowotnej w uz- 
drowiskach, budowe nowoczesnej sieci hoteli, moteli i pensjonat6w o roznym 
standardzie europejskim, sanacje i rozbudowe g6rskich osrodkow i stacji narciar- 
skich, zagospodarowanie turystyczne (szlaki piesze, rowerowe i konne) g6rskich 
park6w narodowych i krajobrazowych. 

Lista propozycji inwestycyjnych obejmuje ogolern okolo stu przedsiewziec, 
sposrod kt6rych trzydziesci uznanych za najbardziej uzasadnione w najblizszych 
latach stanowi oferte dla inwestor6w krajowych i zagranicznych. Proponowane 
inwestycje sq w wiekszosci zlokalizowane w trzynastu subregionach oraz dodatko- 
wo w kilkunastu innych rejonach, lacznie w okolo czterdziestu lokalnych jednost- 
kach administracyjnych i osierndziesieciu miejscowosciach, Najwiecej propozycji 
dotyczy obwodu lwowskiego. Preferowane bye powinny inwestycje prywatne, 
glownie o charakterze kameralnym, co moze ulatwic pozyskanie inwestor6w 
i kapitalu, Zaproponowane inwestycje to przedsiewziecia renowacyjne, modemiza- 
cyjne i rozwojowe. Obejmuja takie wazniejsze elementy bazy turystycznej, jak 
obiekty recepcyjne w zamkach i rezydencjach historycznych, hotele, motele i pen- 
sjonaty, obiekty sanatoryjno-uzdrowiskowe, centra rekreacyjno-rozrywkowe, 
osrodki narciarskie i stanice wodne, wiejskie kwatery goscinne, osrodki obslugi 
turyst6w, ccntra informacji turystycznej, karczmy i gospody regionalne, urzadzenia 
sportowe i rekreacyjne, szlaki i trasy wedrowkowe, koleje linowe i waskotorowe. 
Przy ustalaniu konkretnych propozycji inwestycyjnych i lokalizacyjnych brano pod 
uwage wyniki przeprowadzonych badan oraz postulaty wladz rejonowych. 

Na koniec warto podkreslic kilka og6lniejszych kwestii. Prace badawcze, kto- 
rych plonem jest niniejsza praca zbiorowa, wykazaly, ze Ukraina Zachodnia ma 
wysoki, niezupelnie jeszcze wykorzystany potencjal turystyczny. Najwieksze moz- 
liwosci rozwojowe kryje rozlegla poludniowo-zachodnia strefa, obejrnujaca Karpa- 
ty Ukrainskie i tereny przylegle, polozone w trzech obwodach przygranicznych. 
Polityka turystyczna na poziomie regionalnym i lokalnym powinna bye ukierun- 
kowana na okreslone obszary recepcyjne oraz produkty turystyczne majace naj- 
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wieksze perspektywy rozwojowe i wiazace sie z nimi inwestycje w zakresie infra- 
struktury uslugowej. 

Liczne strony tej publikacji swiadcza, ze w badaniach wykorzystano z powo- 
dzeniem, w sferze naukowej i prognostycznej, doswiadczenia i metody stosowane 
w Polsce. Uzyskane wyniki pozwalaja spojrzec na wiele spraw w nowym swietle. 
Do nowatorskich mozna zaliczyc zwlaszcza wielowskaznikowa ocene atrakcyj- 
nosci rejon6w administracyjnych. Nowe spojrzenie przyniosly tez szeroko ujete 
wlasne badania marketingowe. Innowacje stanowilo scisle powiazanie infrastruktu- 
ry i inwestycji z produktami rozwojowymi oraz przyjecie marki turystycznej za 
element regionalnej oferty rynkowej. 
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Zalacznlk 1 
Wykaz waznlejszych akt6w prawnych 

z dziedziny turystyki 

Ustawy: 

O dzialalnosci inwestycyjnej. Nr 1560-XII z dn. 18 09. 1991 r. 
O funduszu chronionych obiekt6w przyrody Ukrainy. Nr 2456-XII 
z dn. 16.06.1992 r. 
O granicy paristwowej Ukrainy. Nr 777-XII z dn. 04.11.1991 r. 
O instytucjach og61nego inwestowania (udzialowe i korporacyjne fundusze 
inwestycyjne). Nr 2299-III z dn. 15. 03. 2001 r. 
O kompleksowym programie stawania sie Ukrainy paristwem tranzytowym 
w latach 2002-2010. Nr 022-111 z dn. 7.02.2002 r. 
O licencjowaniu poszczeg61nych rodzaj6w dzialalnosci gospodarczej. 
Nr 775-111 z dn. 01.06.2000 r. 
O ochronie dziedzictwa kulturowego. Nr 805-111 z dn. 08.06.2000 r. 
O ochronie inwestycji zagranicznych. Nr 1540a-XII z dn. 10. 09. 1991 r. 
O ochronie otaczajacego srodowiska naturalnego. Nr 1264-XII 
z dn. 25.06.1991 r. 
O ochronie praw konsument6w. Nr 1023-XII z dn. 12.05.1991 r. 
O og61nych zasadach tworzenia i funkcjonowania specjalnych stref ekono- 
micznych. Nr 2673-XII z dn.13.10.1992 r. 
O przedsiebiorstwie, Nr 698-XII z dn. 07.02.91 
O przedsiebiorstwach na Ukrainie. Nr 887-XII z dn. 27. 03. 1991 r. 
O rcklamie. Nr 270/96-BP z dn. 03.07.1996 r. 
O specjalnej strefie ekonomicznej o profilu turystyczno-rekreacyjnym ,,Kurort- 
polis Truskawiec". Nr 514-XlY z dn. 18.03.1999 r. 
O statusie prawnym cudzoziemc6w. Nr 185/94-BP z dn. 04.02.1994 r . 
O stowarzyszeniach gospodarczych. Nr 1576-XII z dn. 19.09.1991 
O trybie inwestowania przez podmioty zagraniczne. Nr 93/96-BP 
z dn. 19.03.1996 r. 
O turystyce. Nr 324/95-wr z dn. 15.09.1995 r. 
O wprowadzeniu zmian do artykulu 3 Ustawy Ukrainy ,,0 koncesjach". 
Nr 209-IV z dn. 24.10.2002 oraz Ustawy Ukrainy ,,0 koncesjach". Nr 997- 
XIV z dn. 16.07.1999 
O ubezpieczeniach. Nr 85/96-BP z dn. 7.03.1996 r. 
O uzdrowiskach. Nr 2026-111 z dn. 05.10.2000 r. 
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O statusie prawnym cudzoziemcow i os6b bez obywatelstwa. Nr 185/94-BP 
z dn. 04.02.1994. 
Projekt ustawy ,,0 wprowadzeniu zmian i uzupelnieri do ustawy «O turysty- 
ce»". Nr IV z dn. 18.11.2003 

Rozporzqdzenia Prezydenta Ukrainy: 

O dodatkowych przedsiewzieciach w celu zwiekszenia inwestycji w gospodar- 
ke Ukrainy z dn. 22.02.01 r. 
O dodatkowych przedsiewzieciach w celu realizacji prawa czlowieka do swo- 
bodnego przemieszczania sie i wolnego wyboru miejsca zamieszkania. 
Nr 435/2001 z dnia 15.06.2001 
O eksperymencie ekonomicznym ,,Kurortpolis Truskawiec". Nr 199/98 
z dn. 18.03.1998 r. 
O gl6wnych kierunkach rozwoju turystyki na Ukrainie w okres ie do 20 IO roku. 
Nr 973/99 z dn. 10.08.1999 r. 
O poszczeg6lnych przedsiewzieciach w zakresie rozwoju turystycznej 
i uzdrowiskowo-rekreacyjnej branzy Ukrainy. Nr 207/2003 z dn. 11.03.2003 r. 
O przedsiewzieciach w zakresie poprawy klimatu inwestycyjnego na Ukrainie. 
Nr 512/2001 z dn. 12.07.01 r. 
O przedsiewzieciach w zakresie regulacji dzialalnosci przedsiebiorstw. 
Nr 817/98 z dn. 23.07.1998 r. 
O przedsiewzieciach w celu zapewnienia realizacji polityki panstwowej 
w dziedzinie turystyki. Nr 1213/2001 z dn. 14.12.2001 r. 
O specjalnym trybie dzialalnosci inwestycyjnej na terenach rozwoju prioryteto- 
wego oraz o specjalnej strefie ekonomicznej ,,Port Krym" w Autonomicznej 
Republice Krym. Nr 740/99 z dn. 27.06.1999 r. 
O wsparciu rozwoju turystyki na Ukrainie. Nr 127/2001 z dn. 02.03.2001 r. 
O zapewnieniu kompleksowego rozwoju malych miast Ukrainy. Nr 327/2000 
zdn. 19.10.2000r. 
Zadania Panstwowej Administracji Turystycznej Ukrainy. Nr 331/2002 
z dn. 11.04.2002 r. 
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Dekrety Gabinetu Ministrow Ukrainy: 

O lokalnych podatkach i oplatach. Nr 56-93 z dn. 20.05.1993 r. 
O standaryzacji i certyfikacji. Nr 46-93 z dn. 10.05.1993 r. 
O systemie regulacji dewizowej i kontroli dewizowej. Nr 15-93 
z dn. 19.02.1993 r. 
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Rozporzqdzenia Gabinetu Ministrow Ukrainy: 
O Narodowej Radzie ds. Turystyki. Nr 322 z dn. 13.03.1996 r. 
O powolaniu specjalnej paristwowej sluzby ratowniczo-poszukiwawczej dla 
ratowania turyst6w. Nr 2264 z dn. 11.12.1999 r. 
O programie rozwoju turystyki na Ukrainie w okresie do 2005 roku. Nr 702 
z dn. 28.06.1997 r. 
O przedsiewzieciach w zakresie rozwoju turystyki. Nr 728 z dn. 29.04.1999 r. 
O specjalnej strefie ekonomicznej o profilu turystyczno-rekreacyjnym ,,Ku- 
rortpolis Truskawiec". Nr 1441 z dn. 09.08.1999 r. 
O utworzeniu Naukowego Centrum Rozwoju Turystyki. Nr 1132 z dn. 
17.08.2002 r. 
O wprowadzeniu zmian do zasad wydawania dokument6w uprawniajacych do 
wjazdu na Ukraine. Nr 750 z dn. 05.05.2000 r. 
O wprowadzeniu nowych zasad wydawania wiz wjazdowych na Ukraine. 
Nr 227 z dn. 20.02.1999 r. 
O zapewnieniu wykonania przepis6w ustawowych przy swiadczeniu uslug cu- 
dzoziemcom i osobom bez obywatelstwa. Nr 1136 z dn. 17.08.2002 r. 
O zasadach wjazdu cudzozierncow na Ukraine, ich wyjazdu z Ukrainy 
i tranzytowego przejazdu przez teren kraju. Nr 1074 z dn. 29.12.1995 r. 
O zatwierdzeniu listy miejscowosci historycznych na Ukrainie (miast 
i miasteczek). Nr 878 z dn. 26.06.2001 r. 
O zatwierdzeniu panstwowego programu rozwoju turystyki w okresie do 
2010 roku. Nr 583 z dn. 29.04.2002 r. 
O zatwierdzeniu wykazu miejscowosci zaliczanych do uzdrowiskowych. 
Nr 1391 z dn. 15.12.1997 r. 
O zatwierdzeniu zasad przekraczania granicy 
Nr 1274 z dn. 29.08.2002 r. 
Zasady panstwowej rejestracji podmiot6w dzialalnosci gospodarczej. 
Nr 740 z dn. 25.05.98 r. ze zmianami i uzupelnieniami 

Inne dokumenty prawne: 
O zatwierdzeniu ,,Trybu kontroli wykonania przepis6w licencyjnych, prowa- 
dzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie organizacji turystyki zagranicznej, 
wewnetrznej, dzialalnosci wycieczkowej". Rozporzadzenie nr 121/83 
z dn. 14.11.2002 Panstwowego Komitetu Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej 
i Przedsiebiorczosci oraz Panstwowej Administracji Turystycznej Ukrainy 
O opodatkowaniu podatkiem VAT uslug turystycznych. Pismo nr 1397 /11 /16- 
1114 z dn. 02.12.1998 r. Panstwowej Administracji Podatkowej Ukrainy 
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O wprowadzeniu zmian do ,,Wykazu produkcji podlegajacej obowiazkowej 
certyfikacji na Ukrainie", zmian do ,,Definicji wprowadzenia obowiazkowej 
certyfikacji poszczeg6lnych grup produkcji na Ukrainie", oraz zatwierdzeniu 
,,Zasad obowiazkowej certyfikacji uslug hotelarskich i uslug gastronomicz- 
nych". Rozporzadzenie nr 37 z dn. 27.01.1999 r. Panstwowego Komitetu 
ds. Standaryzacji, Miar i Certyfikacji 
O zatwierdzeniu ,,Dokumentu o ratowniczo-poszukiwawczych sluzbach pod- 
miot6w dzialalnosci turystycznej, wyspecjalizowanych w organizacji podrozy 
turystycznych z wykorzystaniem aktywnych form przemieszczania sie tury- 
stow". Rozporzadzenie nr 3 3 z dn. 10. 07.1996 r. Panstwowego Komitetu 
ds. Turystyki 
O zatwierdzeniu ,,Warunk6w licencyjnych prowadzenia dzialalnosci gospodar- 
czej w zakresie organizacji turystyki zagranicznej, wewnetrznej, dzialalnosci 
wycieczkowej". Rozporzadzenie nr 7/62 z dn. 17.01.2001 r. Panstwowego 
Komitetu Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiebiorczosci oraz Pan- 
stwowego Komitetu ds. Polityki Mlodziezowej, Sportu i Turystyki 
O zatwierdzeniu ,,Zasad dotyczacych gromadzenia i wykorzystania srodkow 
z funduszy rozwoju turystyki Ukrainy". Rozporzadzenie nr 14 z dn. 
27.03.1996 r. Panstwowego Komitetu ds. Turystyki 
O zatwierdzeniu ,,Zasad korzystania z hoteli i swiadczenia uslug turystycznych 
na Ukrainie". Rozporzadzenie nr 77/44 z dn. 10.09.1996 r. Panstwowego Ko- 
mitetu Ukrainy ds. Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej oraz Panstwowego 
Komitetu ds. Turystyki 
O zatwierdzeniu formularzy panstwowej sprawozdawczosci statystycznej 
w zakresie turystyki i instrukcji ich wypelniania. Rozporzadzenie nr 96 z dn. 
04.03.1998 r. Panstwowego Komitetu Statystyki Ukrainy 
O zatwierdzeniu zasad organizacji podrozy turystycznych dla mlodziezy 
szkolnej oraz student6w Ukrainy. Rozporzadzenie nr 96 z dn. 06.04.1999 r. 
Ministerstwa Oswiaty Ukrainy 
Warunki licencyjne prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w zakresie organi- 
zacji turystyki zagranicznej, krajowej, wycieczkowej. Rozporzadzenie Pan- 
stwowego Komitetu Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiebiorczosci 
oraz Panstwowego Komitetu ds. Polityki Mlodziezowej, Sportu i Turystyki 
Ukrainy z 2001 r. 
Zasady kontroli wykonania warunk6w licencyjnych prowadzenia dzialalnosci 
gospodarczej w zakresie organizacji turystyki zagranicznej, wewnetrznej, dzia- 
Ialnosci wycieczkowej. Rozporzadzenie nr 121/83 z dn. 14.11.2002 r. Pan- 
stwowego Komitetu Ukrainy ds. Polityki Regulacyjnej i Przedsiebiorczosci 
oraz Panstwowej Administracji Turystycznej Ukrainy 
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Zalacznik 2 
Badanie marketingowe w centrach turystycznych 

Ukrainy Zachodniej - wybrane elementy 

Centra 
Wyszczeg61nienie uzdro- wypo- narciarskie historyczno- 

wiskowe czvnkowe kulturowe 
1 2 3 4 5 

1. Cel przyjazdu 
• wypoczynek 38,8 66,5 16,1 52,9 
• leczenie uzdrowiskowe 57,6 10,9 0 0 
• imprezy 0 3,7 0 0 
• wedrowka (piesza, rowe- 0 6,1 0 0 

rowa) 
• narty 0 0 82,5 0 
• wycieczka objazdowa 2,4 6,7 0 29,0 
• wedkowanie, jezdziectwo 0 0 0 0 

itp. 
• interesy 1,2 6, 1 1,4 6,5 
• zakupy 0 0 0 0 
• religijny 0 0 0 0 
• tranzyt 0 0 0 4,5 
• innv 0 0 0 7,1 

2. Czas pobytu w obwodzie 
• 1-4 nocleg6w 13,5 48,7 75,3 48,5 
• 5 i wiecej nocleg6w 86,5 51,3 24,7 51,5 

3. Srodek transportu 
• samoch6d 22,8 50,0 55,1 34,9 
• autobus (kursowy) 9,4 6, 1 1,2 15, 1 
• autokar 6,5 13,6 4,5 20,5 
• pociag 61,3 30,3 39,2 25,9 
• inny 0 0 0 3,6 

4. Rodzaj zakwaterowania 
• hotel, motel 3,2 2,6 0 25,5 
• pensjonat, sanatorium 82,6 14, 1 7,5 6,4 
• dom wycieczkowy, schro- 1,2 28,2 34,l 6,4 

nisko 
• <lorn wczasowy 1,3 1,3 0 0 
• <lorn letniskowy 0,2 0 0 0 
• kwatera orvwatna 8,6 32,0 31,0 12,8 
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1 2 3 4 5 
• namiot, przyczepa 0,2 16,7 0 0 
• u znajomych lub rodziny 2,7 5, 1 0 31,9 
• bez zakwaterowania 0 0 27,4 17,0 

5. Spos6b organizacji wyjazdu 
• w pelni zorganizowany 75,3 38,0 7,8 31, 1 
• czesciowo zorganizowany 10,1 6,3 6,0 16,2 
• samodzielny 14,6 55,7 86,2 52,7 

6. Osoby towarzyszace 
• samotnie 44,2 7,9 9,3 21,2 
• z mezern/zona, syrnpatia 25,3 34,9 32,4 27,3 
• z rodzina (dziecmi) 19,6 22,3 17,4 21,8 
• ze znajornymi 10,9 34,9 40,9 29,7 

7. K wota przeznaczona na pobyt 
(na osobe w hrywniach) 
• do 100 0 28,3 0 46,4 
• od 101 do 500 55,3 47,2 55,3 32,2 
• od 501 do 1000 20,4 13,2 20,4 11,9 
• powyzej 1000 24,3 11,3 24,3 9,5 

8. Spos6b spedzania pobytu 
• zwiedzanie zabytk6w 40,4 20,2 0 72,5 
• zwiedzanie atrakcji przy- 38,9 54,5 7,9 42,1 

rodniczych 
• robienie zakup6w 16,4 0 0 0 
• wedrowka szlakiem tury- 0 62,0 0 21,0 

stycznym 
• zalatwianie interes6w 0 0 3, 1 0 
• jazda na nartach 0 0 89,0 0 
• spotkanie z rodzina 0 0 0 24,6 

i znaiornvmi 
9. Og6lna ocena zadowolenia 

z pobytu 
• bardzo zadowolony 31,4 48,5 31,6 35,2 
• zadowolony 57,4 50,0 60,4 53,2 
• bez innych zastrzezen 14,l 0 6,7 11,5 
• niezadowolony 1, I 0 1,3 0 
• bardzo niezadowolony 0 1,5 0 0 

I 0. Zrodla informacji 
(przed przyjazdem) 
• wlasne doswiadczenia 41,5 38,3 40,8 37,3 
• rodzina, znajomi 40,2 43,8 46,2 37,9 
• prasa, radio, TV 2,1 6,8 0 7,7 
• oferty biur podrozy 0,2 4,2 13,0 9,4 
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1 2 3 4 5 
• targi turystyczne 0 0 0 0 
• inne 16,0 6,9 0 7,7 

11. Ocena spodziewanych wydat- 
k6w zwiazanych z pobytem 
• bardzo wysokie 5,2 3,8 0 2,1 
• wysokie 20,4 24,3 18,1 12,9 
• srednie 55,7 64,2 74,2 52,6 
• niskie 17,5 7,7 7,7 26,9 
• bardzo niskie 1,2 0 0 5,5 

12. Chee ponownego przyjazdu 
• w tym roku 6,1 17,6 47,6 12,6 
• w przyszlym roku 37,1 54,0 38,8 30,5 
• w ciagu najblizszych kilku 30,3 21,6 13,2 34,l 

lat 
• nie wiem 23,8 6,8 0,4 22,8 
• nie wybieram sie 2,7 0 0 0 

13. Zamiar odwiedzenia w ciagu 
najblizszych trzech lat 
• w lecie 81,5 88,6 16,6 70,8 
• w zimie 18,5 11,4 83,4 29,2 

14. Glowny eel zimowego przy- 
jazdu 
• pobyt w osrodku wypo- 21,9 42,5 6,2 32,6 

czynkowym 
• pobyt w sanatorium 65,7 6,4 0 0 
• udzial w imprezach 0 0 0 0 
• wedrowka (piesza, rowe- 1,2 25,5 12,7 26,4 

rowa itp.) 
• wycieczka objazdowa 1,2 0 0 21,0 
• sporty zimowe (narciar- 5,3 25,6 81,1 11,6 

stwo) 
• wedkarstwo. jezdziectwo 0 0 0 0 

itp. 
• interesy, sprawy sluzbowe 4,7 0 0 8,4 

15. Miejsce zamieszkania 
• Ukraina 85,4 89,9 96,3 69,6 
• Inne 14,6 10,1 3,7 30,4 

Zrodlo: Wyniki badan wlasnych Uniwersytetu Lwowskiego. 

254 

wy 
re:z 
spr 



0 
7,7 

2, 1 
2,9 
2,6 
6,9 
5,5 

Zalacznik 3 
lndeks nazw polskich i ukralriskich" 

Oznaczenia: g .. - pasmo gorskie, klasz. - klasztor, m. - miasto, miast. - mia- 
steczko, miejsc. - miejscowosc, p.g. - przejscie graniczne, PN - Park Narodo- 
wy, prz. - przelecz, reg. - region geograficzny, rej. - rejon administracyjny, 
rez. - rezerwat przyrody, rz. - rzeka, sz. - szczyt, w. - wies, wds. - wodo- 
spad, zam. - zamek. 

2,6 
),5 
i, 1 

�.8 
0 

),8 
),2 

'.,6 

0 
0 

1,4 

,0 
,6 

0 

,4 

,6 
,4 

Arszyca sz. 
Barkasowo w. 
Belz m. 
Berehowo m. 
Berezniki w. 
Beskidy reg. 
Beskidy Poloninskie g. 
Beskidy Skolskie PN 
Bieszczady Wschodnie reg. 
Bliznica sz. 
Bohorodczany m. 
Bolechow m. 
Borynia w. 
Boryslaw m. 
Borzawa w., rz. 
Bobrka, miast. 
Brody m. 
Brzuchowicze w. 
Bubniszcze w. 
Bug Zachodni rz. 
Bukowina reg. 
Burkut w. 
Buskm. 
Bystrec w. 
Bystrzyca rz., w. 

Apumus 
EapKacoso 
Bens 
Eeperoso 
Eepe3HHKH 
EecKH.UH 
CTonOHHHCbKioeCKH.[J.H 
Cxoniscsxi EecKH.UH 
Cxinai EecKH.UH 
EnmHHU.51 
Boropon-raaa 
Eon ex is 
Eop11tt51 
Bopacnas 
Eopxcaaa 
Eifipxa 
Epo.n.11 
EpIOXOBHqi 
Bytinaute 
3axi.utt11i1 Eyr 
EyKoB11Ha 
EypKyT 
EycbK 
E11CTpeuh 
b 11 CTp 11 LJ.51 

• W ksiazce stosowane sa polskie nazwy miejscowosci i inne geograficzne uzywane w li- 
teraturze fachowej z ostatnich lat. Oparto sie miedzy innymi na publikacjach: A. Dylew- 
skiego [4], J. Gudowskiego [16], A. Strojnego i in. [35], J. Tokarskiego [36]. 
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Chomiak sz. 
Chust m. 
Chyr6wm. 
Cisa rz. 
Czamohora g. 
Czercze w. 
Czeremosz rz. 
Czemiowce m. 
Czerwonogr6d m. 
Czop m. 
Czynadiewo w. 
Czywczyny g. 
Dniestr rz. 
Dobrotworskie Jezioro 
Dolina m. 
Dowbusza Skaly rez. 
Dozyna rez. 
Dragobrat Polonina sz. 
Drohobycz m. 
Gologory g. 
Gorgany reg. 
Goszow w., klasz. 
Grofa sz. 
Grodek m. 
Halicz m. 
Horodenka m. 
Howerla sz. 
Hryniawskie Poloniny (Hryniawy) g. 
Huculszczyzna reg., PN 
Irszawa m. 
Iwano-Frankowsk m. 
Iwano-Frankowo miast. 
Jablonica w. 
Jablunow w. 
Jamna w. 
Janoszi w. 
Jaremcze m. 
Jasinia w. 
Jawomik sz. 
Jaworowski PN 

XoM'HK 
XycT 
XHpiB 
TH ca 
Hopacropa 
lJepqe 
lJepeMOIII 
Hepaisui 
Hepsoaorpan 
Horr 
lJHtta.n:irno 
lJHBqHHH 
,[(HiCTep 
,[(o6pornipcbKe osepo 
,[(01mtta 
Cxerri ,[(os6yIIIa 
,[(O>KHHa 
DoJIOHHHa ,[(paro6paT 
,[(poro6Hq 
fOJIOropH 
Foprana 
row is 
Fporpa 
f'opO.L(OK 
fanHq 
fopo,n:eHKa 
rosepna 
fpHHHBCbKa TIOJIOHHHa 
fyQyJibllfHHa 
lpurasa 
I BaHo-<l>paHKiBCbK 
I BaHo-<l>paHKOBO 
516nym1Q.H 
Jl611yHiB 
JIM Ha 
51Howi 
JlpeMYe 
JICHH.H 
JlsipHHK 
JlsopiBCbKHH HaQiOHaJlbHHH napx 
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Jaworow m. 
Kalusz m. 
Kamionka rz 
Kamionka B 
Karpacki PN 
Karpacki Re' 
Karpaty Mar 
Karpaty Pok 
Karpaty Pole 
Karpaty Wie. 
Karpaty Ws< 
Karpaty Wu 
Klimec w. 
Kobylecka I 
Kolornyja m 
Kornamo rm 
Korolewo m 
Korostow w 
Korszow w. 
Kosmacz w. 
Kosen w. 
Kosow m. 
Kostryno \: 
Krakowiec J 

Krasow w. 
Krechow w. 
Krzywor6w 
Kuty m. 
Kwasy w. 
Lubin Wiel1 

Lw6wm. 
Lomnica rz 
Lurnszory v 
Majdan w. 
Maniawa w 
Maniawski 
Matach6w: 
Mikolaj6w 
Mikuliczyn 
Mizhiria m 



Morszyn m. 
Mosciska m. 
Mukaczewo m. 
Naddniestrzanska Nizina reg. 
Nadw6rnam. 
Nawaria w. 
Niemir6w miast. 
Niewicko w. 
Nowy Mizuri W. 

Nizniow w. 
Obroszyn w. 
Olesko miast., zam. 
Opole reg. 
Orawczyk w. 
Or6ww. 
Osrnoloda w. 
Paraszka sz. 
Petrowo w. 
Pereczyn m. 
Pietniczany w. 
Pikuj sz. 
Pisoczna w. 
Pietros sz. 
Pliszka sz. 
Pni6w w., zam. 
Podhorce w., zam. 
Podkamien miast. 
Podkarpacie reg. 
Podole reg. 
Podolska Wysoczyzna reg. 
Pokucie reg. 
Polana w. 
Polanica w. 
Polesie reg. 
Polen iriskie Pasmo g. 
Popielniki w. 
Pop Iwan sz. 
Pop Iwan Marmaroski sz. 
Potylicz w. 
Pozyzewska sz. 

Mopunrn 
Mocn1CbKa 
MyKaqeeo 
BepXHbO)];HiCTpOBCbKa Hl130BHHa 
Hansipaa 
Hanapisr 
Heaapis 
HeBHUbKe 
Hoe11i1 Misyar, 
Hazcaia 
06ponrntto 
OneCbKO 
Orrinrrs 
Op51BlfHK 
Opie 
0CMOJIO)];a 
ITapallIKa 
ITeTpoeo 
ITepeY11H 
ITHHHYaHH 
ITiKyH 
ITiCOYHe 
ITerpoc 
ITniwKa 
nHiB 
ITiL1,ripui 
ITiLl,KaMiHb 
np11KapnaTD1 
IT0L1,inn51 
IToL1,iJibChKa BHCOY11Ha 
noKyTT51 
noJI51Ha 
noJI51HHU51 
nonicc51 
noJIOHHHCbKe ITaCMO 
noneJibHHKH 
ITin-IsaH 
ITin-IsaH MapMapollICbK.HH 
Ilorena-r 
no)KmKeBCbKa 
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Pt 
Pt 
P, 
R: 
R: 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 
s 



Prut rz. 
Przemyslany m. 
Pustomyty m. 
Rach6w m. 
Radziech6w m. 
Rawa Ruska m. 
Rika rz. 
Rohatyn m. 
Rozdol m. 
Rozg6rcze w. 
Rozlucz w. 
Roztocze reg. 
Rozniatow m. 
R6wne m. 
Rozanka Nizna, Wyzna w. 
Runa (R6wna) Polonina sz. 
Samborm. 
Sadowa Wisznia miast. 
Schodnica w. 
Skole m. 
Slawsko miast, 
Sloboda w. 
Smolnica p.g. 
Sokal m. 
Solonka w. 
Solotwino miast. 
Stare Siolo w. 
Stary Mizuri w. 
Stary Sambor m. 
Stij (Stoh) sz. 
Stryj m., rz. 
Swalawa m. 
Synewirskie Jezioro 
Synewirska Polana w. 
Synewirski PN 
Syniak sz. 
Syniowodne (Synow6dzko) Nizne 
i Wyzne w. 
Szajan w. 
Szeginie w. 

ITpyT 
f1epeM11IIImrn11 
ITycTOMHTH 
Pax is 
Panexis 
PasaPycsxa 
Pi Ka 
PoraTHH 
P03L(OJI 

Posripse 
P03ny1:.J 
P03T01.fl.fSI 
PmKHSJ:Tis 
Pisne 
PmKaHKa HiDKHSJ:, Bepxns 
Ilononnua Pyaa (Pisaa) 
Cavfiip 
Cynosa 811IIIHS1 
Cxinaaus 
Cxorre 
Cnascsxe 
Cno6o.na 
CMOJlbHHUSI 
Coxans 
Conoaxa 
ConoTBHHO 
Crape Ceno 
Crapnii Mi3YHb 
Crapaji Cavfiip 
Criji (Cror) 
CTpHH 
Csansna 
Caueaapcsxe oaepo 
Canesapcsxa Ilonsua 
C11Hes11pcbKHH uauioaansuaa napx 
C11H»K 
CHHbOBHJJ:He HmKHE: 
i Bepxuc 
Wa»H 
Wern Hi 
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Szeszory w. 
Szewczenkowe w. 
Szklo w. 
Szypot rez. 
Szyrec m. 
Sniatyri m. 
Swica rz. 
Swidowiec g. 
Swirz w., zam. 
Tarnopol m. 
Tatar6w w. 
Terebla rz., w. 
Tereswa rz., w. 
Tiacz6w m. 
Tlumacz m. 
Troscian sz. 
Truskawiec m. 
Turka m. 
Tysowiec w. 
Tysmienica m. 
Uhn6ww. 
Ukraina Zachodnia reg. 
Urycz w. 
Uz rz. 
Uzanski PN 
Uzhorod m. 
U zocka Przelecz prz. 
Uiokw. 
Werecka Przelecz prz. 
Wielki Berezny m. 
W erchowyna m. 
Wierchowina Stryjsko-Siariska reg. 
Wierchowinskie Pasmo g. 
Winniki m. 
Winohrad6w m. 
W ododzialowe Pas mo g. 
Wolyn reg. 
Wolosianka w. 
W olowiec miast. 
Worochta miast. 

Il.leuropn 
llleeqeHKoee 
lliKJIO 
lllm1iT 
m11peu,b 
CttHTMH 
Cnixa 
Canniaeus 
Caipxc 
Tepaonins 
Tarapis 
Tepe6JIH 
Tepecaa 
Tania 
TnyMaq 
Tpocraa 
TpycKaeeu,b 
TypKa 
Tucoseus 
THCMeHHU,H 
Yrnie 
3axi.n:tta Yxpaiaa 
YpHY 
y)K 

Y)KaHChKHH Hau,iottaJibHMH napx 
Yxcropon 
Y)KOU,bKHti rtepesan 
Y)KOK 

Bepeusxnii nepesan 
Ben11K11ti Eepe3HMH 
BepxoBHHa 
CTpHHCbKOCHHCbKa BepxOBHHa 
BepXOBHHCbKe 0aCMO 
BHHHHKM 
Bunorpanin 
Bononinsue OacMo 
BoJIHHb 
Bo11ocHHKa 
Bonosem, 
Bopoxra 
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Wore 
Wyg1 
Wys� 
Wys: 
Wyz: 
Zaka 
Zaka 
Zaro 
Zloc 
Z6lk 
Zura 
Zyd: 

Obv 

Ob, 
Boh 
Doi: 
Hali 
Hor 
Kal1 

Kol 
Km 
Nae 
Rol 
Ro1 



W oronienko w. 
Wygoda miast. 
Wyszka w. 
Wyszk6ww. 
Wyznicam. 
Zakarpacie reg. 
Zakarpacka Nizina reg. 
Zaroslak miejsc. 
Zloczow m., zam. 
Z6lkiew m. 
Zurawno m. 
Zydaczow m. 

Obwody i rejony administracyjne 

Obwod iwano-frankowski 
Bohorodczariski (Bohorodczany) rej. 
Dolinianski (Dolina) rej. 
Halicki (Halicz) rej. 
Horodenkowski (Horodenka) rej. 
Kaluski (Kalusz) rej. 
Kolornyjski (Kolomyja) rej. 
Kosowski (Kos6w) rej. 
Nadworniariski (Nadw6ma) rej. 
Rohatyriski (Rohatyn) rej. 
Rozniatowski (Rozniatow) rej. 
Sniatynski (Sniatyn) rej. 
Tlumacki (Tlurnacz) rej. 
Tysrnienicki (Tysmienica) rej. 
Wierchowiriski (Wierchowina) rej. 

Miasta wydzielone - obwodowego 
podporzadkowania 
IwanoFrankowsk m. 
Bolech6w m. 
Jaremcze m. 
Kalusz m. 
Kolornyja m. 

Boponeaxo 
Barona 
Bnurxa 
BHWKiB 
811)f(HH.WJ 
3aKapnaTrn 
3aKapnaTChKa naaoaana 
3apOCJI.SIK 
3onoqis 
)l{oBKBa 
)l{ypaBHO 
)l{11.z:i;aqis 

IBaHo-<l>paHKiBCbKa otinacrs 
Eoropo.z:i;qaHChK11ti(Eoropo.z:i;qaH11) 
L(OJIHHChKHH (L(oJIH.Ha) 
faJIHUhKHH (Tana-r) 
Foponeaxiacsxaa (Toponeaxa) 
Kanycsxaji (Kanyur) 
KonoMHHChKHH(KonoMH.SI) 
KociBChKHH (Kocis) 
Ha.n;sipH.SIHCbKHH (Haaaipaa) 
PoraTHHCbKHH (Porarua) 
PO)f(H.SITi BCbKl1H (PO)f(HHi B) 
CHHHHChKHH (CH.SITHH) 
TnyMaUbKHH(TnyMaq) 
THcMeHeUbKHH(T11cMeHHU.S1) 
BepxoBHHCbKHH(BepxoBHHa) 

Bnaineui MiCTa - ofinacnoro 
nlanopnaxyeanua 
I saHo<l>paHKiscbK 
Eon ex is 
5IpeM4e 
Kanyui 
KOJIOMH.SI 
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Obwod hvowski 
Brodzki (Brody) rej. 
Buski (Busk) rej. 
Drohobyski (Drohobycz) rej. 
Grodecki (Gr6dek) rej. 
Jaworowski (Jawor6w) rej. 
Kamionkowski (Kamionka Buska) rej. 
Mikolajowski (Mikolaj6w) rej. 
Mosciski (Mosciska) rej. 
Przemyslanski (Przemyslany) rej. 
Pustomycki (Pustomyty) rej. 
Radziechowski (Radziech6w) rej. 
Samborski (Sambor) rej. 
Skolski (Skole) rej. 
Sokalski (Sokal) rej. 
Starosamborski (Stary Sambor) rej. 
Stryjski (Stryj) rej. 
Turkawski (Turka) rej. 
Zloczowski (Zloczow) rej. 
Zolkiewski (Z6lkiew) rej. 
Zydaczowski (Zydaczow) rej. 

Miasta wydzielone - obwodowego 
podporzadkowania 
Lw6wm. 
Boryslaw m. 
Czerwonogr6d m. 
Drohobycz m. 
Morszyn 
Sambor m. 
Stryj m. 
Truskawiec m. 

Obwod zakarpacki 
Berechowski (Berehowo) rej. 
Chustowski (Chust) rej. 
Irszawski (Irszawa) rej. 
Mizhiryjski (Mizhirja) rej. 
Mukaczewski (Mukaczewo) rej. 
Pereczyriski (Pereczyn) rej. 

JlbBiBCbK3 ofinacrt, 
Epo.n;iBcbKMif (Bpona) 
EycbKMM (Bycsx) 
.D:poro6m.(hKHM (Ilporotiax) 
fopo.n;oUbK11i1:(fopo.n;oK) 
JIBopiBcbKHtt (5IBopiB) 
KaM'.SlttKo-Ey3hKHi1 (KaM'.SIHKa-Ey3hKa) 
M11Ko11ai'BcbKHH (M11Ko11ai'B) 
MocTMCbKHH (MocTHCbKa) 
ITepeMHillJI.SIHCbKHH (ITepeMHillJI.SIHH) 
ITycTOMHTiBcbKHtt (ITycTOMHTH) 
Panexiacsxaii (Panexis) 
CaM6ipcbKHH (Cavfiip) 
CKoniBCbKHH (CK011e) 
CoKanbCbKHM (Coxans) 
Crapocaafiipcsxaa (Crapna Cavriip) 
CTpHHCbKHH (CTp11if) 
TypKiBCbKHH (Typxa) 
3ono11iBCbK11if (3011011iB) 
)KoBKiBCbKHH ()KoBKBa) 
)1{11.n;aLiiBCbKHH ()1{11.n;atJiB) 

Bnaineui MiCTa - ofinacnoro 
nii:.nopS1AKYB3HHSI 

Jlsnia 
Eopacnas 
Hepsonorpan 
.D:poro61111 
Mopunnt 
Cavfiip 
CTpHH 
Tpycxaneus 

3aKapnaTCbK306JiaCTb 
Bcperiacsxaa (Eeperoso) 
XycTCbKHH (Xycr) 
lpuraecsxail (Ipurasa) 
Mi)KripcbKHH (Miacrip'n) 
MyKa11iscbKHH (Myxaseao) 
ITepeYHHCbKHH (ITepe1111H) 
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Rachowski (Rach6w) rej. 
Swalawski (Swalawa) rej. 
Tiaczowski (Tiacz6w) rej. 
U zhorodzki (U zhorod) rej. 
Wielkobereznianskj 
(Wielki Berezny) rej. 
Winohradzki (Winohrad6w) rej. 
Wolowiecki (Wolowiec) rej. 

Miasta wydzielone - obwodowego 
podporz�dkowania 
Uzhorod m. 
Mukaczewo m. 
Chust m. 
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PaxiechKHH (Paxie) 
CearurnchKHH (Cearurna) 
T»qiechKHH (Tavis) 
Y )f(ropo.n;chKHH (Y )f(ropo.n;) 
Ben11Ko6epe3HHHChKHH 
(Be1111K11if Eepe3H11H) 
B11ttorpa.n;iBChKHH (B11ttorpa.n;ie) 
Bo11oeeQhKI1H (Bonoseus) 

Bn.r.ineni MicTa - o6nacnoro 
ni.r.nopH.r.JcyBaHHH 
Y)f(ropo.n; 
MyKaqeeo 
Xycr 



BUDUJEMY TRWAtE PARTNERSTWO 

USAID 

******* I HOUSE 
lnicjatywa Wsp6tpracy PolskoArnerykanskoUkrainskiej PAUCI zostata 

utworzona w 1999 roku na mocy porozumienia trzech rzadow w celu 
wspierania budowy demokracji i gospodarki rynkowej na Ukrainie oraz 
stworzenia mechanizm6w pozwalajqcych Polsce i Ukrainie korzystac ze 
wsp61nych doswiadczen. 

PAUCI jest zarzadzana przez arnerykanska fundacje Freedom House 
i wspierana srodkarni Arnerykanskiej Agencji ds. Rozwoju Miedzynarodo 
wego (USAID). 

W swojej dzialalnosci grantodawczej PAUCI do 2005 roku wsparta blisko 
200 projekt6w polskoukrainskich o lacznej wartosci przekraczajqcej 4 mi 
liony dolar6w. Dotacje PAUCI wspomagaty przeksztakenia makroekono 
miczne na Ukrainie, rozw6j matej przedsiebiorczosci, reformy sarnorzado- 
we, promowaty inteqracje europejska oraz przekazywanie polskich dos 
wiadczen w walce z epidernia HIV/AIDS. 

Od 2005 roku PAUCI przeksztaka sie w nowa orqanizacje, kt6ra skon 
centruje sie na rozwijaniu zdolnosci Ukrainy do scislejszej integracji ze struk 
turami europejskimi i euroatlantyckimi w drodze zastosowania doswiad 
czen Polski i innych paristw europejskich. PAUCI bedzie pracowata nad roz 
powszechnianiem na Ukrainie norm, procedur i nowoczesnych system6w 
utatwiajqcych inteqraqe gospodarczq z rynkami europejskimi, wspomaga 
niem reform samorzqdowych, wdraianiem miedzynarodowych standar 
d6w etycznych w iyciu publicznym oraz nad rozwojem dobrosasiedzkich 
stosunk6w miedzy Polska a Ukraine, przede wszystkim przez rozwijanie 
przyjacielskich kontakt6w mtodzieiy z obu paristw, 

Wiecej informacji na stronie internetowej PAUCI: www.muci.org 


