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у даній статті представлена характеристика туристичного потенціалу тернопільської області. а саме: 
надано опис природно-ресурсних та туристично-рекреаційних складових, стан історико-культурних 
пам'яток та туристичної інфраструктури. Було виділено ключові внутрішні сильні та слабкі сторони ту-
ристичного потенціалу тернопільщини, а також можливості і загрози його розвитку та проведено swot-
аналіз області. надано аналіз проблем, які перешкоджають розвитку туристичного потенціалу та роз-
витку туристичної сфери тернопільської області. серед них: поганий стан туристичних об’єктів та доріг; 
незадовільний стан інформаційного та маркетингового забезпечення сфери туризму; низький рівень за-
безпеченості області професійними кадрами в сфері туризму; недостатність економічних та фінансових 
ресурсів для розвитку туристичного потенціалу. запропоновано та обґрунтовано напрями розвитку ту-
ристичного потенціалу тернопільської області, які передбачають: комплексне стратегічне програмування 
та фінансування розвитку туристичного потенціалу; економічне стимулювання розвитку туристичного 
потенціалу та рекреації; рекламно-інформаційне та маркетингове забезпечення туристичного потенціалу 
області; покращення кадрового забезпечення розвитку туристичної галузі та готельного господарства; 
формування привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичного потенціалу.
ключові слова: потенціал, туристичний потенціал області, туристичні ресурси, показники туристичної 
діяльності, розвиток туристичного потенціалу тернопільської області.

Постановка проблеми. розвиток туристич-
ного потенціалу тернопільської області 

в сучасних умовах має надзвичайне значення 
для економіки регіону. у ньому представлені уні-
кальні природні ландшафти, історичні та архі-
тектурні пам’ятники, культові релігійні споруди. 
у поєднанні із сприятливими природно-кліма-
тичними умовами, розвинутою мережею доріг, 
системою діючих інфраструктурних об’єктів ту-
ристичний потенціал області має об’єктивні пе-
редумови для успішного розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
в умовах сучасного темпу розвитку туристичної 
галузі в україні, особливо її західних регіонів, се-
ред багатьох науковців досить широкого спектру 
дослідження набув розвиток туристичного по-
тенціалу тернопільської області. так, наприклад, 
ця проблема знайшла відображення у працях 
таких дослідників, як о.в. заставецька, а.Б. ко-
шіль, а.в. кузишин, т.і. ткаченко, н.П. стецько, 
к.л. дударчук. туристичні та рекреаційні ре-
сурси області досліджені частково і потребують 
більшої уваги. Подальше опрацювання вищезга-
даної проблеми сприятимуть освоєнню нових ви-
дів туристичних послуг і розвитку туристичного 
потенціалу тернопільської області в цілому.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. на сьогоднішній день турис-
тична сфера в тернопільській області недостат-
ньо широко розвинута. Причини становлять як 
об’єктивний, так і суб’єктивний характер. крім 
відсутності належного фінансування та інвести-
цій у галузь ще однією глобальною проблемою 
є часткове використання туристичного потенці-
алу. для успішного розвитку туристичного по-
тенціалу регіону доречним було б формування 
привабливого інвестиційного клімату з боку дер-
жавних органів управління регіоном, розробка 
та реалізація стратегічного програмування та фі-
нансування розвитку туристичного потенціалу.

мета і завдання дослідження полягає у роз-
гляді передумов та рівня розвитку природно-ре-

сурсних та туристично-рекреаційних складових, 
історико-культурного та інфраструктурного ста-
ну об’єктів туристичного потенціалу тернопіль-
ської області та розробці пропозицій щодо на-
прямків його удосконалення з метою розвитку 
і раціонального використання наявного рекреа-
ційного та туристичного потенціалу.

виклад основного матеріалу. необхідна умо-
ва розвитку туризму – туристичний потенціал, 
який може оцінюватися в різних масштабах: на 
рівні світу, країни, району. туристичний потенці-
ал є сукупністю органічно взаємопов'язаних при-
родних і матеріальних засобів, які в процесі вза-
ємодії здатні виробляти продукцію або продукт. 
Будь-яке збільшення кожного ресурсу веде до 
зростання туристичного потенціалу. використан-
ня туристично-рекреаційних ресурсів, тобто при-
родних, лікувально-оздоровчих, культурно-істо-
ричних, розважальних об'єктів, які можуть бути 
використані для організації туристичної діяльнос-
ті, здатне підвищити потенціал області за рахунок 
збільшення економічно-матеріальних надходжень 
від туристичних, оздоровчих та рекреаційних по-
слуг для зовнішніх і внутрішніх споживачів, від-
новлення і забезпечення умов для ефективного 
функціонування подальшого розвитку.

тернопільська область має значний рівень ту-
ристичного потенціалу, оскільки саме на її те-
риторії містяться значні ландшафтні, історико-
культурні, рекреаційні ресурси. необхідні умови 
для активізації розвитку туристичного потенці-
алу створюють також вигідне географічне роз-
ташування області, багата флора і фауна, про-
ведення різних фестивалів та ярмарок, історична 
та пізнавальна спадщина та достатня кількість 
колективних засобів розміщування. крім того, 
достатньо сприятливий екологічний стан області 
та відносно невисока концентрація промисловос-
ті, теж відіграють не останню роль у розвитку 
туристичного потенціалу області [5].

для області характерний значний туристично- 
рекреаційний потенціал: мережа транспорт-
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них сполучень, культурна спадщина, розвину-
та туристична індустрія. цей потенціал – кон-
курентоспроможний, оскільки його складовими 
є природа, історія, клімат, а також – лікуваль-
но-бальнеологічні можливості. тут зосереджені 
запаси мінеральних вод «нафтуся»і «Моршин-
ська», синя глина, торфи та лікувальні грязі, що 
сприяє розвиткові туристичного бізнесу. 

у області нараховується 18 санаторно-курорт-
них закладів, з яких – 10 санаторіїв, 5 санаторіїв-
профілакторіїв, 3 бази та інших відпочинкових зон. 
до найвідоміших санаторіїв належать: офтальмо-
логічний санаторій «Барвінок» (зборівський район, 
неподалік м. Почаїв), бальнеологічний – «збруч» 
(розташований в санаторії «Медобори», серед лі-
сового масиву на межі тернопільської та хмель-
ницької областей), а також – бальнеологічний, 
грязьовий – «Медобори» (знаходиться на відстані 
20 км від тернополя, на 16 га мальовничих Поділь-
ських товтр) [4]. у санаторії «Барвінок», крім ліку-
вання офтальмологічних захворювань, займають-
ся лікуванням органів дихання, опорно-рухового 
апарату та нервової системи, а також тут прак-
тикується кліматотерапія і лікувальний масаж. 
у санаторії «збруч» лікують захворювання нирок, 
сечостатевої, ендокринної, дихальної систем, лі-
кувальний заклад створений на базі новозбру-
чанського джерела мінеральних вод. санаторій 
«Медобори»займається відновленням здоров'я піс-
ля перенесених інфарктів, цереброваскуляних по-
рушень, лікують захворювання серцево-судинної 
системи та органів травлення, допомагають при 
патології розвитку вагітності тощо.

у області нараховується більше 100 об'єктів спе-
леології: печери «кришталева», «озерна», «Млин-
ки», тощо. Печера «оптимістична»вважається 
найбільшою за своїми розмірами у Європі, а 
також – найоб'ємнішою у світі серед гіпсових 
печер. Печера «кришталева»пристосована для 
масового туризму, довжина електрифікованого 
маршруту складає 2800 м. нещодавно до числа 
туристично-обладнаних печер додалася також 
печера «вертеба» поблизу с.Більче-золоте. до 
основних природних об'єктів екскурсійного ту-
ризму належать: кременецькі гори, товтровий 
кряж, дністровський каньйон і карстові печери. 
заповідники і заказники тернопільщини займа-
ють приблизно 8,9% території області. 

тут нараховується 419 пам'яток природи, 
89 заказників, 18 парків-пам'яток садового мис-
тецтва, 9 дендропарків, 4 заповідні урочища, 
3 ботанічні сади, державний природний заповід-
ник «Медобори» і регіональні ландшафтні парки 
«зарваниця»і «загребелля». Флора тернопіль-
щини налічує чимало реліктових видів, серед 
яких – осока біла, осока низька, хвощ великий, 
молочай багатобарвний тощо. деякі рослини за-
несені до червоної книги україни. державний 
природний заповідник «Медобори» знаходиться 
в межах гусятинського і Підволочиського райо-
нів області, його створено з метою збереження 
унікальних природних комплексів Подільських 
товтр (Медоборів). товтри – це вузькі горбис-
ті пасма, ізольовані горби, що підіймаються над 
прилеглою територією на 60-100 м. заліснена 
частина товтр (у межах україни) відома своїми 
медоносними рослинами, звідси походить їхня 
інша назва – Медобори. ця височина простягла-

ся від селища Підкамінь львівської області через 
тернопільську та хмельницьку, а також через 
Молдову – аж до румунії.

до рукотворних пам'яток природи належить 
відоме тернопільське озеро, площа якого сягає 
400га., розташоване на річці серет, на місці чис-
ленних боліт, які тут знаходилися. озеро було 
створене ще у XVі столітті, під час розбудови 
оборонних споруд міста. у водоймі колись роз-
водили щук, карасів, карпів, сомів та окунів. од-
нак, на початку XX ст. озеро почало заростати 
мулом, і було відновлене і розчищене у 50-их ро-
ках. окрасою водойми був великий фонтан, ста-
ра конструкція якого затонула у 2003 р., однак 
у 2007 р. фонтан частково відновили, його функ-
ція полягає у тому, щоб створити штучне пере-
мішування води і запобігти замуленню водойми.

у регіоні знаходиться знаменитий дністров-
ський каньйон, який утворений річкою дністер 
і розміщений на межі тернопільської, івано-
Франківської, чернівецької та хмельницької об-
ластей. його загальна довжина дорівнює близько 
250км., він вважається найбільшим каньйоном 
у Європі. у 2008 році завдяки інтернет-опиту-
ванню був визнаний одним із семи природних 
чудес україни. для дністровського каньйону 
характерний своєрідний мікроклімат, у його до-
линах температура є вищою, ніж на рівнині. до-
лини рік – лівих притоків дністра, теж часто 
каньйоноподібні, тут зустрічаються водоспади, 
наприклад русилівський каскад або ж знамени-
тий джуринський водоспад біля с. нирків, най-
вищий водоспад рівнинної частини україни.

до архітектурних пам'яток тернопільщини 
належать замки XіV–XVіі ст., православні і ка-
толицькі храми, унікальні сакральні дерев'яні 
споруди, ратуші, палаци, старовинні кам'яниці 
тощо. хоча на тернопільщині збереглося най-
більше в україні замків, проте практично всі 
перебувають на різній стадії руйнування. одним 
із небагатьох винятків є збаразький замок. він 
розташований на княжій горі, біля центру старо-
го збаража. Першу кам'яну фортецю тут заклав 
князь дмитро корибут. цю споруду двічі руй-
нували татарські орди, згодом замок був віднов-
лений за проектом італійського архітектора під 
керівництвом інженера андреа дель аква. Пер-
шопочатково перебуваючи у не кращому стані, 
порівняно з іншими замками, він був фахово від-
реставрований, і на сьогодні перетворився у пер-
шокласний музей та туристичний комплекс.

також було розпочато підйом з руїн Бере-
жанського замку (споруда збережена на 60-70%), 
проте через брак коштів роботи ідуть дуже по-
вільно. на території функціонує невеличкий 
музей. частково відновлено замок у скалаті. 
найбільш мальовничі замки знаходяться у селі 
язлівець – язловецький, кременецький, сидо-
рівський, теребовлянський замки [3].

в обласному центрі збереглася також основна 
будівля старого замку. тернопільський замок, 
зведений на лівому березі річки серет з метою 
охорони південно-східних кордонів речі Поспо-
литої від нападів кримських татар, є символом 
тернополя і вважається його найдавнішою будів-
лею. кременецький замок – старовинна фортеця, 
від якої залишилися лише руїни після того, коли 
у 1648 р. загони козацького полковника Макси-
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ма кривоноса майже зрівняли фортецю з зем-
лею. дивом уціліли залишки надворотової вежі 
з готичним арочним проїздом, башта над новим 
будинком і шматки стін. найзначніші тверди-
ні області об'єднані у національний заповідник 
«замки тернопілля».

до видатних сакральних пам'яток відносять-
ся: домініканський костел у тернополі (XVіі ст.); 
костел різдва Богородиці (XVіі ст.) вірмен-
ський костел (XVііі ст.) та собор святої трійці 
(XVііі ст.), які знаходяться у Бережанах; обо-
ронна успенська церква у збаражі (XVіі ст.), 
а також – комплекс монастиря бернардинів 
(XVіі ст.). вражає незвичними бароковими фор-
мами костел Пресвятої трійці у Микулинцях. 
цей храм був відреставрований храм і, по суті, 
унікальним для даної місцевості.

вірменський костел у Бережанах (XVііі ст.) 
споруджений у стилі рококо (пізнього бароко) на 
кошти місцевого жителя деодата горбача, цю 
споруду охороняв високий мур, який перетворю-
вав костел на один з елементів оборонної фор-
тифікаційної лінії. у центрі Бережан, фасадом 
до площі ринок розміщений собор святої трійці 
(XVііі ст.), який колись поєднував у своїй архі-
тектурі готично-ренесансні форми, проте через 
численні перебудови його стиль значно змінився. 
оборонна успенська церква у збаражі, зведена 
на початку XVіі ст., належить до найдавніших 
архітектурних пам'яток міста, які збереглися до 
наших днів. особливу увагу відвідувачів привер-
тають оборонна дзвіниця храму та сонячний го-
динник. у збаражі також знаходиться комплекс 
монастиря бернардинів (XVіі ст.). до складу цьо-
го комплексу входять: костел святого антонія 
(1723 р.), зведений у стилі бароко, келії бернар-
динів (1627-1637 р.), дзвіниця (1746-1755 р.) і обо-
ронні мури (1627-1637 р.) ця обитель з костелом 
були засновані князями збаразькими, а завер-
шив будівництво януш вишневецький разом 
з дружиною Євгенією.

на території області знаходяться храми схід-
ного обряду, найвидатнішими з яких є: монас-
тирська василіянська церква Преображення 
господнього у с.Підгора біля теребовлі, церква 
воздвиження чесного хреста в обласному цен-
трі, яка розташована біля ставу, спасо-Преоб-
раженська церква у селі залужжя біля збаража, 
свято-Миколаївська церква у Бучачі, успенська 
церква у Підгайцях та інші. також тут розта-
шовані три костели в готичному стилі: костел 
успіння діви Марії у селі Біще, костел Пре-
святої трійці у селі Підгайці, костел св. антонія 
у селищі залізці та колишні оборонні храми, які 
знаходяться у руїнах.

Порівняно з сусідніми областями, на терно-
пільщині збереглося менше дерев'яних храмів. 
дерев'яна церква успіння Богородиці (XVіі ст.) 
прикрашала Микулинецьку частину тернопо-
ля, через два століття цей храм розібрали, а на 
його місці спорудили кам'яний, який був майже 
повністю знищений у 1962 р. нині церкву від-
будували. у передмісті Бережан притулилася 
дерев'яна церква святого Миколая (XVіі ст.), яка 
вважається шедевром давньої архітектури. на 
території старого міста чорків розташовані два 
дерев'яні храми: церква вознисення христового 
та успенська церата. наразі, обидві церкви від-

реставровані і перебувають у задовільному стані. 
досить популярним об’єктом є церква Преобра-
ження господнього, яка знаходиться у селі Під-
гірці. загалом, велика кількість дерев'яних споруд 
розкиданих по різних селах тернопільщини зали-
шаються невідомі широкому загалу туристів.

серед пам'яток містобудування виділяєть-
ся будівля Міської ратуші у Бучачі (XVііі ст.) 
та єзуїтський колегіум (XVііі ст.) у кременці. 
Міська ратуша розміщена у нижній частині Бу-
чача. Фронтон головного фасаду увінчаний ро-
динним гербом графів Потоцьких. колись фасад 
споруди прикрашали 14 статуй, однак через істо-
ричні лихоліття до наших часів збереглися лише 
9. архітектор П. гіжицький збудував ансамбль 
єзуїтського колегіуму, в якому гармонійно поєд-
нуються стилі легкого і розкішного рококо з ве-
личчю та суворістю барокового стилю.

варто згадати величний вишнівецький замко-
вий палац (XV–XVііі ст., у містечку вишнівець, 
один із небагатьох палаців, де вже триває ство-
рення музею; порівняно маловідомий струсів-
ський палац – маєток голуховських, наразі тут 
знаходиться школа-інтернат; палац графа Бадені 
у коропці (XVііі ст., знаходиться на стадії руй-
нування; палац Потоцьких-реїв у Микулинцях, 
оточений парком, на території якого тепер лікар-
ня; мисливський палац Потоцьких у селі рай на 
околиці Бережан, що перебудований у школу-ін-
тернат, яка функціонує й досі; садиба о.вороніна 
у Білокриниці перебудована у коледж.

на території тернопільської області знаходять-
ся два чи не найвідоміші християнські святі місця 
західної україни. свято-успенська Почаївська 
лавра є величезним комплексом з кількох храмів, 
келій та печер, до якого входить також віддале-
ний на 2 кілометри свято-духівський скит. зараз 
лавра перебуває у підпорядкуванні української 
православної церкви під заступництвом Москов-
ського патріархату. не менш давньою є й історія 
Марійського духовно-відпустового центру у за-
рваниці. тут розташова старовинна церква Пре-
святої трійці з зарваницькою іконою Богороди-
ці, а на межі XX–XXі століть було відновлено 
і розширено великий комплекс з чудотворним 
джерелом, собором, дзвіницею, хресною дорогою, 
купальнею та монастирем студитів. а неподалік – 
село заздрість, де на частково збереженому ро-
динному обійсті створено садибу-музей Патріярха 
йосипа сліпого.

збереглося також чимало святинь, 
які практично всі – у руїнах, а новіші 
(XіX – поч. XX ст.) – перебудовані до невпізнан-
ня. найвідомішими є оборонна синагога у Під-
гайцях, перебудована з колишнього аріанського 
храму, синагога у гримайлові та сатанові. цікава 
божниця з червоної цегли знаходиться у стру-
сові, неподалік від центру містечка. загалом же 
у області можна оглянути біля трьох десятків си-
нагог. а найкраще збереглася гусятинська сина-
гога, у котрій до недавнього часу розташовувався 
крає знавчий музей [1].

використанню рекреаційного потенціалу тер-
нопільської області сприяють об’єкти інфраструк-
тури і сфери обслуговування. високий рівень 
обслуговування забезпечують кваліфіковані спе-
ціалісти із туристичної та готельно-ресторанної 
справи, які випускають місцеві заклади освіти. 
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у галузі туризму сьогодні працює 46 ліцензова-
них суб’єктів підприємницької діяльності, 13 ту-
роператорів, 33 турагенти. готельне господарство 
тернопільщини представлене 66 готелями. вони 
розміщені на території області нерівномірно. Біль-
шість сконцентровано у тернополі або поблизу 
обласного центру, а також у містах заліщики, 
чортків, кам’янець-Подільський, кременець. 

на території тернопільської області в Бе-
режанському районі знаходиться туристичний 
кластер сільського туризму «Мальовнича Бере-
жанщина», який було засновано в 2007 році. його 
було створено для сприяння розвитку туризму 
в сільській місцевості та задоволення і захисту 
законних економічних, соціальних, творчих, на-
ціонально-культурних, та інших спільних інте-
ресів своїх членів [6].

загальний вигляд компонентного складу 
та показників туристичного потенціалу терно-
пільської області наведено в таблиці 1.

аналіз природно-рекреаційних ресурсів 
та історико-культурного потенціалу області де-
монструє широкий обсяг можливостей для ор-
ганізації та розвитку різних видів туризму, лі-
кування та відпочинку. тернопільська область 
виступає на національному туристичному ринку 
як адміністративний, історико-культурний, про-
мисловий, спортивний і діловий центр, а в об-
ласті туризм має стати одним із пріоритетних 
напрямів розвитку. 

для аналізу проблем, які стоять на шляху 
розвитку туристичного потенціалу тернопіль-
ської області, а також, визначення необхідних 
комплексних заходів для усунення даних про-
блем, було виділено наступні ключові внутрішні 
сильні та слабкі сторони туристичного потенціа-
лу тернопільщини, а також можливості і загрози 
його розвитку та проведено swot-аналіз області 
який представлено в таблиці 2.

отже, тернопільська область має достатньо 
великий туристичний потенціал для розвитку 
туристичної сфери на її території. але поруч із 
позитивними передумовами його розвитку неви-
рішеними залишається низка проблем:

– низький рівень розвитку надання транспорт-
них послуг усіх видів, особливо міжміського спо-
лучення в межах області. головними причинами 
є: часті відміни рейсів, поганий стан транспортних 
засобів пересування та відсутність чіткої інформа-
ції про розклад рейсів або складність її отримання;

– поганий стан більшості туристичних 
об’єктів, причинами якого є занедбані та напів-
зруйновані пам’ятки замково-палацової культу-
ри; незадовільний матеріально-технічний стан 
закладів культури та мистецтва; відсутність су-
часних систем охорони;

– відсутність під’їздів до багатьох туристич-
них об’єктів та незадовільний стан доріг;

– недостатність інформаційного та рекламно-
го забезпечення просування туристичних та ін-

таблиця 1
компонентний склад, критерії та показники туристичного потенціалу тернопільської області
компоненти критерії показники

туристично-
рекреаційні 
ресурси

1. Природні ресурси 
та природно 
антропогенні ресурси

Площа природоохоронних територій (122634,0268 га)
кількість національних парків, інших природоохоронних об’єктів 
(419 територій та об'єктів природно-заповідного фонду)

2. соціальні ресурси

кількість архітектурних та культурно-історичних пам’яток (1936)
Мережа музеїв, театрів, інших закладів розваг і атракцій (2067)
кількість найважливіших бісоціальних ресурсів (6)
кількість найважливіших подієвих ресурсів (38)

туристична 
інфраструктура

3.1. розвиток 
туристичної індустрії 3.1.1. кількість суб’єктів туристичної діяльності (46)

3.2. інфраструктура 
гостинності

3.2.1. забезпеченість території засобами розміщення для різних 
категорій туристів (66)
3.2.2. забезпеченість території закладами ресторанного господарства 
для різних категорій туристів (234)
3.2.3. цінова конкурентоспроможність послуг у туристичних 
підприємствах (7,5)
3.2.4. якість обслуговування (7,2)

3.3. транспортна 
доступність

3.3.1. Щільність автомобільних доріг загального користування з 
твердим покриттям, тис. км на кв. км (405 км)
3.3.2. Щільність залізних колій загального користування, тис. км  
на кв. км (45,9)
3.3.3. кількість аеропортів (1)

4. загальний 
імідж регіону, 
соціальне 
середовище

4.1. якість життя 
населення

4.1.1. кількість економічно активного населення (у % до загальної 
кількості) (61,2)
4.1.2. доходи на душу населення (31525)

4.2. Підтримка 
розвитку туризму 4.2.1. наявність програм розвитку туризму +

4.3. Позитивний 
туристичний імідж 
регіону

4.3.1.сформованість системи маркетингових комунікацій +

4.3.2. Популярність туристичного бренду території (27%)

4.4. екологічна 
безпека 4.4.1. Щільність шкідливих викидів в атмосферу (4,4)

4.5. Правова безпека 4.5.1. кількість злочинів на 10 тис. населення (39,6)
Джерело: розроблено авторами за даними [8]
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вестиційних можливостей у сфері туризму тер-
нопільської області:

1) брак змістовного представлення туристич-
ного потенціалу та підприємств туристичної га-
лузі на всеукраїнських та міжнародних турис-
тичних та інвестиційних заходах;

2) відсутність розвитку мережі туристичних 
інформаційних центрів;

– недостатність фінансування з боку держави 
для розвитку туризму, туристично-рекреаційного 
бізнесу, залучення інвестицій у туристичну галузь;

 – недостатність фінансування та кваліфіко-
ваних спеціалістів для реставрації і відновлення 
історико-культурних, архітектурних пам’яток, 
раціонального використання та збереження ту-
ристично-рекреаційних і природних ресурсів;

– слабка взаємодія органів місцевої виконавчої 
влади та місцевого самоврядування щодо забез-
печення розвитку туризму і рекреації в регіоні;

– недостатнє забезпечення професійними ка-
драми в галузі туризму і рекреації та неналежний 
рівень підготовки кадрів для туристичної галузі. 

 з метою розвитку туристичного потенціалу 
тернопільської області необхідно проводити ре-
гіональну політику, спрямовану на використан-
ня можливостей області як туристичного регіону 
найближчим часом. особливу увагу варто звер-
нути на поширення позитивного іміджу області 
та реалізації існуючого туристичного потенціалу 
тернопільської області. для цього необхідні такі 
заходи:

1. сприяти збільшенню обсягів реалізації 
та використання механізмів державно-приватного 
партнерства для реалізації проектів з модерніза-
ції туристичної та транспортної інфраструкту-
ри, освоєння природних ресурсів (джерела міне-
ральних вод, лікувальних грязей), реконструкції, 
збереження та реставрації культурних пам’яток; 
розробити механізм надання туристичних об’єктів 
та природних ресурсів у довготривалу оренду за 
умов капітальної реставрації, належного утри-
мання пам’яток архітектури, відкритого доступу 
до них, забезпечення умов збереження екології.

2. Подавати заявки на проведення великих 
заходів спортивного (світового та європейського 
рівня) та гуманітарного характеру (музичні, пі-
сенні фестивалі та конкурси, тематичні фести-
валі, виставки та ін.) з метою забезпечення за-
вантажуваності готелів, розвитку внутрішнього 
туризму, зокрема активізації соціального, інвен-
тивного, ділового, молодіжного видів туризму.

3. розробити та реалізувати регіональні і місцеві  
програми розвитку інвестиційної діяльності на менш 
активних територіях, які володіють значним турис-
тично-рекреаційним потенціалом, спрямовані на 
заміщення державного бюджетного фінансування 
проектів шляхом створення інвестиційних фондів, 
кластерів, інших об’єктів інвестиційної інфраструк-
тури, залучення коштів іноземних інвесторів [7].

4. розробити організаційно-економічні заходи 
системи підготовки, перепідготовки спеціалістів 
та підвищення кваліфікації кадрів у туристичній 

таблиця 2
swOt-аналіз туристичного потенціалу тернопільської області

Сильні сторони Слабкі сторони

– вигідне геополітичне розташування, автомобільні, 
залізничні та повітряні сполучні шляхи 
міжнародного значення;
– велика кількість унікальних туристично-
рекреаційних об’єктів (замки, церкви, пам’ятки 
архітектури тощо);
– наявність особливих територіальних 
особливостей (фольклор, традиції, звичаї, обряди);
– наявність значних рекреаційних територій;
– наявність значної мережі санаторіїв, санаторіїв-
профілакторіїв, баз відпочинку;
– наявність різноманітного туристичного продукту;
– досить розвинена транспортна інфраструктура, 
висока щільність транспортних мереж.

– незадовільний стан пам’яток природи, історії, 
культури, архітектури;
– низький рівень розвитку туристичної інфраструктури;
– незадовільний стан доріг та відсутність під'їздів  
до багатьох популярних туристичних об’єктів.
–  недостатня кількість розроблених туристичних 
маршрутів в межах області;
– нераціональне розміщення об’єктів готельного 
господарства в області та низький рівень розвитку 
сфери обслуговування;
–  низький рівень матеріально-технічної бази 
рекреаційної сфери;
– недостатнє туристично-інформаційне забезпечення 
туристів;
– недостатня кількість спеціалістів для реконструювання 
та відновлення історико-культурних пам'яток;
–  невідповідність якості рекреаційних послуг 
міжнародним стандартам.

можливості загрози
– дослідження та ефективне використання 
туристично-рекреаційного потенціалу області;
– Проведення масових заходів з метою 
ознайомлення з унікальними пам’ятками без 
розвинутої інфраструктури;
– розвиток потенціалу природоохоронних територій;
– Проведення активної рекламно-інформаційної роботи 
щодо заохочення інвестування туристичної сфери;
– зробити туристичну діяльність однією з 
пріоритетних галузей економіки області;
– вихід туристичного потенціалу областіу на 
міжнародний ринок;
– участь у міжрегіональних та міжнародних 
виставка, ярмарках, бізнес-зустрічах;
– запровадження інноваційних технологій 
курортного обслуговування, бальнеологічного 
лікування та новинок світового ринку sPa-індустрії.

– велика конкуренція з потужним сусіднім курортним 
регіоном;
– недооцінка значення туризму для розвитку регіону;
– Потреба в ремонті локальної транспортної 
інфраструктури;
– зміни в потребах і перевагах потенційних споживачів 
курортних послуг, як наслідок – втрата клієнтів;
– ймовірний відтік кваліфікованих кадрів у санаторно-
курортному комплексі регіону;
– висока конкурентність європейських ринків, 
складність виходу на них;
– Перенаправлення туристичних потоків області в інші 
західні регіони та країни Єс;
– несприятливий інвестиційний клімат.

Джерело: розроблено авторами за даними [2]
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сфері, розвиток спеціальностей, яких не виста-
чає на туристичному ринку. 

5. розробити регіональними та місцевими орга-
нами влади інформаційні заходи, які будуть спря-
мовані на внутрішній ринок туристичних послуг, 
а саме серед місцевого населення, туристичних 
операторів та агенств, підприємств готельно-рес-
торанного бізнесу та санаторно-курортної справи, 
потенційних інвесторів позитивного європейського 
та вітчизняного досвіду створення садиб зеленого 
туризму, туристичних кластерів, підвищення рівня 
завантажуваності закладів розміщування, освоєн-
ня природних (в тому числі лікувальних) ресурсів.

6. Посилити популяризацію можливостей і пе-
реваг туристичного потенціалу тернопільської об-
ласті шляхом активної участі у регіональних, на-
ціональних та міжнародних виставках, ярмарках, 
форумах представників туристичного бізнесу, го-
тельно-ресторанного господарства, санаторно-ку-
рортних закладів, закладів культури та мистец-
тва, що сприятиме збільшенню потоку внутрішніх 
та іноземних туристів, залученню інвестиційних 
ресурсів для реалізації нових проектів у сфері ту-
ризму і рекреації на тернопільщині.

висновки і пропозиції. Беручи до уваги 
об’єктивні сприятливі передумови та окремі 
негативні аспекти розвитку туристичного по-
тенціалу тернопільської області пріоритетами 
державної регіональної політики мають ста-
ти покращення планування та більш ефектив-
не використання туристично-рекреаційного 
та природно-ресурсного потенціалу території 
шляхом: довгострокового комплексного науко-
во-обґрунтованого стратегічного програмування 
та фінансування розвитку туризму і рекреації; 
рекламно-інформаційного та маркетингового 
забезпечення туристично-рекреаційної сфери 
у межах країни та за її кордоном; економічно-
го стимулювання розвитку туризму та рекре-
ації; реалізації механізмів державно-приват-
ного партнерства у сфері інфраструктурних 
та туристичних проектів; покращення кадро-
вого забезпечення розвитку туристичної галузі 
та готельного господарства, оптимізації загаль-
ної інфраструктури та інфраструктури туризму 
і культури; формування привабливого інвести-
ційного клімату для реалізації проектів у сфері 
туризму та рекреації.
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развитие тУриСтичеСкого потенциала тернопольСкой облаСти

аннотация
в данной статье представлена характеристика туристического потенциала тернопольской области. 
а именно: предоставлено описание природно-ресурсных и туристско-рекреационных составляющих, 
состояние историко-культурных памятников и туристической инфраструктуры. Было выделено клю-
чевые внутренние сильные и слабые стороны туристического потенциала тернопольщины, а также 
возможности и угрозы его развития и проведения swot-анализ области. дан анализ проблем, пре-
пятствующих развитию туристического потенциала и развития туристической сферы тернопольской 
области. среди них: плохое состояние туристических объектов и дорог; неудовлетворительное состоя-
ние информационного и маркетингового обеспечения сферы туризма; низкий уровень обеспеченности 
области профессиональными кадрами в сфере туризма; недостаточность экономических и финансовых 
ресурсов для развития туристического потенциала.
Предложено и обосновано направления развития туристического потенциала тернопольской области, 
которые предусматривают: комплексное стратегическое программирование и финансирования разви-
тия туристического потенциала; экономическое стимулирование развития туристического потенциала 
и рекреации; рекламно-информационное и маркетинговое обеспечение туристического потенциала об-
ласти; улучшение кадрового обеспечения развития туристической отрасли и гостиничного хозяйства; 
формирование привлекательного инвестиционного климата для развития туристического потенциала.
ключевые слова: потенциал, туристический потенциал области, туристические ресурсы, показатели 
туристической деятельности, развитие туристического потенциала тернопольской области.
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deVeLOpMent Of traVeLIng pOtentIaL Of ternOpILsK regIOn

summary
this article presents the characteristics of the tourist potential of the ternopil region. namely: the descrip-
tion of natural resource and tourist-recreational components, the state of historical-cultural monuments 
and tourist infrastructure. the key internal strengths and weaknesses of the tourist potential of ternopil 
region were highlighted, as well as the opportunities and threats of its development and swot analysis of 
the region. the analysis of problems hindering development of tourist potential and development of tourist 
industry of ternopil region is given. among them: poor condition of tourist facilities and roads; unsatis-
factory state of informational and marketing provision of tourism; low level of provision of professional 
personnel in the field of tourism; lack of economic and financial resources for the development of tourism 
potential. the directions of development of tourist potential of ternopil region are proposed and grounded, 
which include: integrated strategic planning and financing of tourism potential development; economic 
stimulation of tourism potential development and recreation; advertising, informational and marketing 
support of the tourist potential of the region; improvement of staffing of tourism industry and hotel indus-
try development; formation of an attractive investment climate for the development of tourism potential.
Keywords: рotential, tourist potential of the region, tourist resources, indicators of tourism activity, deve-
lopment of tourist potential of ternopil region.


