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Вступ 

 

Туристична галузь є важливим чинником економічного зростання. 

Розвиток туризму зумовлює стабільне й динамічне збільшення надходжень до 

бюджету, здійснює істотний позитивний вплив на стан справ у багатьох галузях 

економіки (транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство 

тощо). Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових 

відносин, міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання 

багатої природної та історико-культурної спадщини краю, збереженню 

екологічної рівноваги. 

Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 року саме 

галузь туризму визначено як одну із стратегічних цілей (SMART-спеціалізація) 

на основі потенціалу економічного зростання з можливостями залучення 

інвестиційних ресурсів та збільшенням зайнятості населення. 

Вдале географічне розташування, сприятливі кліматичні умови, 

особливості рельєфу (компактне розміщення рівнинної, передгірської та гірської 

частини, долини рік із каньйоноподібними ділянками), наявність багатьох 

компонентів рекреаційних ресурсів, багатої історико-культурної спадщини, 

тривале співіснування різних культур та традицій на відносно невеликій 

території, є чинниками розвитку туристичного потенціалу Чернівецької області.  

В області наявні сприятливі можливості для розвитку різного виду 

туризму: водного, пішохідного, гірського, альпінізму, кінного, лижного та 

велосипедного. Наявність на території області виняткових печер створюють 

умови для проведення екскурсійного спелеотуризму. 

Чернівецька область є мультикультурним регіоном, який охоплює значний 

туристичний та рекреаційний потенціал, адже саме ця територія – це перехрестя 

трьох історико-етнографічних районів (Буковина, Бессарабія, Гуцульщина). Крім 

того, регіон вважається південно-західним форпостом Київської Русі (України-

Руси), співочою столицею країни та батьківщиною «Червоної рути», місцем 

проживання видатних історичних постатей.  

Поліетнічність Буковини надає особливого характеру і європейський 

приклад для України – «Єдність у розмаїтті». Буковинський край багатий на 

пам’ятки історії та культури (автентичні історичні пам’ятки української, 

австрійсько-німецької, румунської, польської, молдавської, єврейської, турецької 

та інших культур). 

Чернівці та Чернівецька область також мають значну кількістю об‘єктів 

історико-архітектурної спадщини, поєднання різних архітектурних стилів, таких 

як барокко, готика, модерн, класицизм, еклектика, конструктивізм та ін., 

свідчить про мультиархітектурність регіону. Область характеризується 

співіснуванням великої кількості об’єктів релігійного туризму (православні в т.ч. 

старообрядницькі, греко-католицькі, римо-католицькі в т.ч. єзуїтські, вірменські, 

протестантські, іудейські храми та святині), що вказує і на мультирелігійність 

регіону. 

Загалом у Чернівецькій області на державному обліку та під охороною 

перебуває 1771 пам’ятка історії та культури, з них 467 пам’яток археології (у 

тому числі 14 – національного значення), 534 – історії (у тому числі 4  – 



національного значення), 76 – монументального мистецтва, 694 – архітектури, 

містобудування (у тому числі 62 – національного значення), 147 музеїв. 

Також багатий природно-заповідний фонд області (далі – ПЗФ), що займає 5 

місце у державі. Розвинута мережа заповідників, національних парків, велика 

кількість пам’яток природи, пам’яток садово-паркового мистецтва та інших 

об’єктів ПЗФ (природно-заповідний фонд області включає 331 об’єкт площею 

101,231 тис. га, що становить 12,8% території області, та удвічі більше, ніж у 

середньому по Україні). В області високий рівень лісистості (близько 30%, по 

Україні – 15,6), висока густота річкової мережі (на території області розташовані 

4240 річок, основні: Дністер, Прут, Черемош, Сірет та ін.), 1150 ставків, 4 

водосховища, а кількість водотоків і водойм, становлять відповідно 6% і 4,2% 

від їх загальної чисельності в державі. 

Станом на 01.01.2020 року туристичні послуги фактично надають 116 

суб’єктів туристичної діяльності, з них 44 туроператори, 70 – турагенти та 2 – 

суб’єкти, що займаються екскурсійною діяльністю. 

 У 2019 році кількість туристів, які відвідали Чернівецьку область складає 

354,8 тис. осіб, у тому числі внутрішніх – 294,1 тис. та іноземних понад 60 тис. 

Проблемним залишається питання обліку туристів, адже методологія збору 

статистичних даних є застарілою. Вище наведені дані розраховані фахівцями 

Департаменту регіонального розвитку шляхом аналітичних досліджень на основі 

даних отриманих від різних суб’єктів туристичної діяльності, мобільних 

операторів, природніх національних парків та інших.  

Пріоритетним напрямом екологічно збалансованого туризму на Буковині є 

розвиток сільського зеленого туризму. Свої послуги туристам пропонують 99 

приватних садиб сільського, екологічного (зеленого) туризму. 
 

Кількість садиб у розрізі районів Чернівецької області 

 
 

На території області налічується 90 діючих туристичних маршрутів різної 

класифікації, такі як: пішохідні,  кінні, велосипедні, мотоциклетні, автомобільні, 

уїкендові (1-2 доби), короткотермінові (тиждень), середньотермінові (2-3 тижні), 

шкільні, молодіжні, сімейні, для дорослих, осіб зрілого віку, професійно-

орієнтовані, комбіновані («До джерела Лужки», «До печери Довбуша», «Кам’яне 

кільце парку» та інші). 

З метою промоції туристичної привабливості області, поширенню 

інформації та ознайомлення потенційних споживачів з туристичними 

можливостями регіону, презентовано фільм про Буковину «З любов’ю до 



Буковини», промо - картину «Котилася торба … або зустріч у просторі без меж», 

буклет «Туристична Буковина в різноманітті!» (українською та англійською 

мовами), рекламні банери «Туристичні маршрути Чернівецької області», 

записники «Буковина туристична», методичний посібник для власників 

сільського (зеленого) туризму, методичні рекомендації щодо організації та 

перспектив розвитку сільського туризму на Буковині, надруковано книжку 

«Любіть Буковину», картосхема «Туристична мапа Чернівецької області», 

буклети: «Туристично – розважальні комплекси Буковини», «Садиби сільського 

зеленого туризму Чернівецької області» та презентаційно-подарункову 

літературу для представників іноземних делегацій. 

З метою підвищення рівня привабливості туристичного потенціалу регіону 

проводиться щорічний «Буковинський туристичний ярмарок», започатковано 

туристично – спортивний похід на гору Яровиця приурочений до Дня 

Незалежності України. При цьому активно розвивається подієвий туризм: 

міжнародний поетичний фестиваль «Meridian Czernovitz», Фестиваль Маланок, 

«Петрівський ярмарок», «Буковинська осінь», молодіжні фестивалі «Обнова – 

фест», «Памір – фест», тощо. 

Варто зазначити про вплив на туризм фото локацій, які стають потужним 

туристичним двигуном, котрий спонукає до подорожей. Зростає кількість 

тюльпанових полів, в цьому році було висаджено лавандове поле, фото з яких 

надзвичайно популярні в соціальних мережах. Також варто згадати про 

гастрономічний потенціал нашої області, адже буковинська кухня увібрала в 

себе найкраще з кухонь різних регіонів. Цей напрямок зараз популярний в 

усьому світі. 

Сучасні тенденції розвитку туризму вимагають формування та просування 

туристичного продукту, скерованого на конкретного споживача, який сьогодні є 

більш інформований, незалежний, розкутий та критично й вибагливо 

відноситься до пропонованих йому товарів і послуг. Формування туристичного 

продукту у відповідності до потреб споживача потребує запровадження 

ефективної системи маркетингу та просування. 

З метою розвитку та промоції найбільш привабливих туристичних локацій в 

Чернівецькій області було визначено 6 туристичних магнітів. Це дасть 

можливість зосередити організаційні та фінансові можливості для популяризації 

зазначених туристичних об’єктів шляхом проведення системної інформаційної 

та маркетингової роботи. 

1. Історичне середмістя Чернівців. 

2. Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця» 

3. Буковинські Карпати; 

4. Дністровський каньйон; 

5. Центр світового старообрядництва в с. Біла Криниця; 

6. Обласний музей народної архітектури та побуту у м. Чернівці 

Для подальшого підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі 

регіону та досягнення оперативної цілі 1.3 Розвиток туризму та рекреації, 

визначеній Стратегією розвитку Чернівецької області на період до 2027 

розроблено комплексну Програму розвитку туризму в Чернівецькій області на 

2021-2023 роки (далі – Програма). 

 

 



1.2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма  

Програма спрямована на вирішення наступних проблем у сфері туризму: 

- недостатня впізнаваність Чернівецької області (Північної Буковини) в 

Україні та Світі, зокрема туристичних магнітів; 

- незадовільний рівень інформаційно-рекламного забезпечення 

туристичної діяльності області; 

- відсутність єдиної системи туристичного маркування рекреаційних 

територій області;  

- недосконала система статистичної звітності у сфері туризму області; 

- відсутність належної інфраструктури рекреаційних зон; 

- незначна кількість облаштованих місць короткочасного відпочинку 

туристів; 

- низька якість сервісу на об’єктах туристичної інфраструктури; 

- недостатній рівень кваліфікації спеціалістів, що працюють в 

туристичній сфері, особливо в сільській місцевості; 

- неефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу в 

сільській місцевості як одного з чинників розвитку сільських  територій та 

зменшення безробіття. 

- неналежні безпечні умов перебування туристів на туристичних об’єктах. 

 

У 2020 році карантинні обмеження, установленні з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, призвели до суттєвого погіршення 

ситуації у галузі туризму. У першій половині 2020 року спостерігались зниження 

ділової активності, обмеження пасажирських перевезень, відсутність 

повноцінного залізничного сполучення з іншими регіонами країни, припинення 

роботи закладів готельно-ресторанного бізнесу тощо. Втрати туристичної галузі 

України в 2020 році через розповсюдження коронавірусної інфекції SARS-CoV-2 

за оцінками експертів сягають майже 50 млрд. грн.  

У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією, викликаною 

поширенням на території України COVID-19, туристична індустрія Буковини 

теж зазнала значних збитків, потік туристів до Чернівецької області у 2020 році 

зменшився майже вдвічі у порівняні з 2019 роком. 

Унаслідок запровадження карантинних обмежень, відновлення роботи 

індустрії розпочалось лише у червні – липні 2020 року, проте паводок у червні 

суттєво зупинив потік туристів у гірську місцевість нашої області. 

Незважаючи на певні досягнення у розвитку туристичної індустрії, галузь 

потребує подальшого розвитку, залучення людського потенціалу та значних 

інвестицій у її розбудову.  

Так, матеріально-технічна база туристично-рекреаційних об'єктів, 

зокрема туристичних магнітів, не відповідає сучасним вимогам і потребує 

значних капіталовкладень для переоснащення та модернізації. Сьогодні питання 

збільшення туристичних потоків в область прямо пов’язано з проблемою 

організації розміщення туристів і будівництвом сучасних закладів сервісного 

обслуговування. Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку 

туризму в малих містах та сільській місцевості. Недостатнім є рівень 

забезпеченості автомобільних доріг туристичною, сервісною та інформаційною 

структурою (відсутність рекламних щитів та єдиної системи вказівників на 



автошляхах до об’єктів туризму). Також недостатня кількість облаштованих 

місць короткочасного відпочинку туристів, незадовільний стан доріг, відсутність 

під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів, незадовільний стан 

більшості пам’яток культурної спадщини, недостатня забезпеченість 

туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами, відсутність 

системного рекламного та інформаційного забезпечення, руйнація об’єктів 

історико-культурної спадщини гальмують розвиток туризму в області. 

Програма покликана стати концептуальною базою розвитку туризму в 

області як високорентабельної галузі економіки, покращити рівень туристичної 

інфраструктури області та привабливості серед гостей краю і забезпечити 

становлення Чернівецької області як регіону із сучасною індустрією гостинності.  

 

1.3. Мета програми  
Метою Програми є: 

-  створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному 

ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби мешканців області та її гостей;  

- створення сучасної інфраструктури туризму та забезпечення умов для 

повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності за умови 

збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини; 

 

1.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та 

етапи виконання програми 
Програмою передбачається здійснення комплексу заходів щодо 

популяризації та підвищення іміджу туристично-рекреаційного потенціалу 

області, удосконалення системи управління туристичною галуззю, розбудови 

туристичної інфраструктури, підвищення ефективності використання 

рекреаційно-природних ресурсів та об’єктів історико-культурної спадщини, 

здійснення системної рекламно-інформаційної кампаній. 

Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом: 

- підготовки та випуску якісної рекламної продукції, фото та відео 

контенту для промоції Чернівецької області; 

- розроблення єдиної системи маркування туристичних маршрутів та 

встановлення інформаційних табличок на туристичних об’єктах, дорожніх 

вказівників на транспортних магістралях області; 

- впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних 

програм; 

- розвитку сільського туризму, створення кластеру садиб зеленого 

туризму; 

- проведення навчальних заходів для фахівців туристичної галузі в 

територіальних громадах. 

 

Програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 

реалізовуватиметься упродовж трьох років.  
 

1.5. Завдання програми та результативні показники 

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість 

розв’язання актуальної для області проблеми з прискорення економічного та 



соціального розвитку за рахунок зручного географічного положення та 

ефективного використання потужних туристичних ресурсів.  

 

Завданнями програми є: 

Завдання 1: Створення сприятливих умов для розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу області. 

Шляхи реалізації: 

- розвиток доступності рекреаційно-туристичних територій та 

раціональне використання природно-лікувальних ресурсів; 

- паспортизація, збереження культурної спадщини для провадження 

туристичної діяльності; 

- облаштування об’єктів культурної спадщини для провадження 

туристичної діяльності; 

- формування позитивного іміджу регіону у сфері туризму на 

зовнішньому та внутрішньому туристичному ринках. 

Завдання 2: Формування інфраструктури для розвитку туризму 

(сільського, зеленого) в Карпатському регіоні. 

Шляхи реалізації: 

- сприяти профільним органам державної влади та ОМС у 

підтримці унікальної екосистеми Карпат; 

- сприяння розвитку сільського зеленого туризму шляхом проведення 

навчальних семінарів для власників сільських садиб та бажаючих створити 

приватні садиби; 

- стандартизація та сертифікація послуг, що надаються в галузі туризму; 

- підтримка еко-туризму; 

- розробка туристичних маршрутів та їх маркування; 

- розвиток мережі закладів тимчасового розміщення та активного 

відпочинку туристів. 

Завдання 3: Популяризація туристичного потенціалу Чернівецької області 

Шляхи реалізації: 

- участь та проведення міжнародних та міжрегіональних форумів, 

виставок, фестивалів з популяризацією туристичного потенціалу регіону; 

- забезпечення якісної промоції туристичного потенціалу регіону; 

- проведення маркетингових, аналітичних, соціологічних досліджень та 

опитувань у галузі туризму. 

 

Пріоритетні (першочергові) завдання: 

1. Забезпечення в найкоротший термін проведення рекламних кампаній 

Чернівецької області в різних регіонах країни так за її межами. 

2. Організація проведення в області туристично-виставкових заходів. 

3. Забезпечення інтегрування Чернівецьких регіональних туристичних 

маршрутів до загальноукраїнських та європейських (за принципом 

Європейських країн). 

4. Створення обласного інформаційно-туристичного центру. 

5. Укладання міжрегіональних партнерських угод між туроператорами 

різних регіонів з можливістю перевезення великих груп людей (понад 20 осіб) у 

2-3 денні тури Україною 



6. Здійснення маркування туристичних маршрутів та встановлення 

інформаційних стендів на туристичних об’єктах. 

 

Провідна роль належатиме інноваційному підходу до формування 

туристичного продукту, інфраструктурному забезпеченню туризму та 

кластерному підходу щодо розвитку туризму, що повинно в першу чергу знайти 

своє відображення в модернізації туристично-рекреаційної інфраструктури та 

супутніх до туризму сфер діяльності. Використовуватимуться наявні можливості 

для розвитку ділового, оздоровчого, спортивного та інших активних видів 

туризму. З урахуванням попиту на внутрішньому туристичному ринку пріоритет 

віддаватиметься розвитку туристично-рекреаційної інфраструктури, націленої на 

використання туристично-екскурсійного та природно-рекреаційного потенціалу 

області. 

 

Результативні показники виконання програми 

Реалізація заходів програми створить умови для: 

- збільшення потоку туристів;  

- підвищення рівня популяризації туристичних можливостей краю; 

- покращення матеріально-технічного стану туристичних магнітів,  

- створення нових та маркування існуючих туристичних маршрутів; 

- поліпшення якості ринку екскурсійних послуг та умов відпочинку й 

оздоровлення населення.  

За рахунок розширення туристичної інфраструктури зросте ринок 

туристичних послуг, і відповідно, підвищяться доходи місцевих бюджетів усіх 

рівнів, у тому числі за рахунок активізації розвитку суміжних сфер діяльності. 

 

Результатом виконання заходів програми буде: 

- розвиток внутрішнього туризму, як головного інструменту 

туристичного пожвавлення в регіоні, а 2-3 денні тури в різні області створять 

додаткові можливості для «обміну українцями». 

- створення позитивного туристичного іміджу Чернівецької області на 

внутрішньому та міжнародному туристичних ринках; 

- забезпечення зростання конкурентоздатності туристичної пропозиції 

регіону; 

- збільшення обсягів продажу регіональних туристичних продуктів; 

- збільшення кількості туристичних та рекреаційно-оздоровчих об’єктів, 

зростання якості їх послуг. 

 

Індикатори виконання програми: 

- кількість туристів, які відвідують регіон, в т.ч. іноземних та внутрішніх; 

- кількість новостворених туристичних та рекреаційно-оздоровчих об’єктів, 

продуктів; 

- кількість промаркованих туристичних маршрутів; 

- кількість туристичних заходів проведених в області. 

 

1.7 Система управління та контролю за ходом виконання програми 

Учасники програми, які є виконавцями запланованих у Програмі заходів, 

забезпечують їх реалізацію в повному обсязі у визначені терміни та подають  



відповідну інформацію про виконання заходів Департаменту регіонального 

розвитку обласної державної адміністрації до 25 лютого щороку впродовж 2021-

2023 років. 

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, передбачених на 

виконання програми, визначається Департамент регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації. 

Департамент регіонального розвитку обласної державної адміністрації є 

відповідальним виконавцем та здійснює контроль за станом впровадження і 

реалізації заходів цієї програми, не рідше одного разу на рік звітує про хід 

виконання Програми на сесії обласної ради та забезпечує узагальнення 

інформації до 01 березня щороку, згідно з додатком 5 Порядку формування, 

фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, 

затвердженого рішенням VI сесії обласної ради V скликання від 03.08.06 р. №80-

6/06. 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                                       М. Борець 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Додаток 1 

до комплексної Програми розвитку 

туризму в Чернівецькій області на 

2021-2023 роки 
 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

 розвитку туризму в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 
 

1.1. Загальна характеристика програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Департамент регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про туризм» від 

15.09.1995 № 324/95-ВР зі змінами, 

Указ Президента України від 

18.08.2020 № 329/2020 «Про заходи 

щодо підтримки сфери культури, 

охорони культурної спадщини, 

розвитку креативних індустрій та 

туризму», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 березня 2017 

р. №168-р «Про схвалення Стратегії 

розвитку туризму і курортів на період 

до 2026 року», Стратегія розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 

року, затверджена рішенням XXXVI 

сесії Чернівецької обласної ради VII 

скликання від 04.02.2020 № 1-36/20 

3. Розробник програми Департамент регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації 

4. Співрозробники програми  Установа «Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької області», 

Координаційна рада з питань розвитку 

туризму при обласній державній 

адміністрації, туристичні асоціації, 

місцеві органи виконавчої влади, 

органи місцевого самоврядування  

5. Відповідальний виконавець 

програми  

Департамент регіонального розвитку 

обласної державної адміністрації 

6. Учасники програми Установа «Агенція регіонального 

розвитку Чернівецької області», 

Департамент комунікацій, 

Департамент освіти та науки, 

Департамент агропромислового 

розвитку, Департамент соціального 

захисту населення, управління 



культури, управління молоді та спорту, 

управління екології та природних 

ресурсів, управління інфраструктури, 

капітального будівництва та 

експлуатації доріг обласної державної 

адміністрації, Чернівецьке обласне 

управління лісового та мисливського 

господарства, Головне управлінням 

ДПС у Чернівецькій області, 

Управління ДСНС України у 

Чернівецькій області, районні державні 

адміністрації, органи місцевого 

самоврядування, громадські 

організації, суб’єкти туристичної 

діяльності, установи природно-

заповідного фонду 

7. Термін реалізації програми            2021-2023 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми   

Обласний, місцеві 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього 

у тому числі: 

11740,0 тис. грн. 

1) кошти обласного бюджету 6640,0 тис. грн. 

2) кошти інших місцевих 

бюджетів 

4770,0 тис. грн. 

3) кошти інших джерел 330,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до комплексної програми 

розвитку туризму в Чернівецькій 

області на 2021-2023 роки 

 

Показники продукту комплексної програми розвитку туризму в 

Чернівецькій області на 2021-2023 роки 
 

№ 

з/п 

Назва показника Одини- 

ця 

Вихідні 

дані 

на 

початок 

дії 

програм

и 

Термін виконання 

програми 

 

 

Всього за період дії 

програми 
2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

І Показники продукту програми 

1 Кількість суб’єктів 

туристичної діяльності 

к-ть 116 118 120 122 122 

2 Кількість садиб 

сільського туризм 

к-ть 99 102 105 110 110 

3 Кількість 

обслуговуваних в’їзних 

туристів* 

тис. 

осіб 

354,8 400,0 450,0 510,0 510,0 

4 Кількість іноземних 

туристів* 

тис. 

осіб 

60,7 62,0 65,0 71,0 71,0 

5  Кількість внутрішніх 

туристі* 

тис. 

осіб 

294,1 338,0 385,0 439,0 439,0 

6 Кількість проведених 

регіональних 

туристичних заходів, 

фестивалів, ярмарків 

тощо 

к-ть 4 5 5 6 16 

7 Кількість українських 

та міжнародних 

виставкових заходів, де 

представлено 

туристичний потенціал 

області 

к-ть 4 5 6 7 18 

8. Кількість навчальних 

семінарів для власників 

сільських садиб та 

бажаючих зайнятися 

розвитком сільського 

туризму 

к-ть 2 3 4 5 12 

9 Кількість проведених 

інформаційних турів 

для представників 

туристичних компаній, 

засобів масової 

інформації та інших 

рекламних акцій в 

межах області з 

підтримки 

к-сть 2 2 2 2 6 



внутрішнього та 

в’їзного туризму 

10 Обсяг надходжень від 

туристичного збору 

тис. 

грн 

1122,2 1264,0 1422,0 1611,0  

11 Кількість осіб 

охоплених навчальними 

заходами 

чол. 40 60 80 100 240 

12 Кількість осіб, що 

відвідують туристичні 

заходи, фестивалі, 

ярмарки 

чол. 5000 7000 8000 10000 25000 

ІІ Показники ефективності програми 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Середня вартість 

проведених 

туристичних заходів в 

області 

тис. 

грн 

62,0 90,0 110,0 116,7 105,6 

2. Середня вартість витрат 

на одну особу, яка 

відвідала туристичний 

захід 

грн 12,40 12,86 13,75 11,67 12,76 

3. Середня вартість участі 

в українських та 

міжнародних 

виставкових заходах, де 

представлено 

туристичний потенціал 

області 

тис. 

грн 

43,8 90,0 81,7 82,9 84,8 

4.  Середня вартість 

проведення 

інформаційних турів та 

інших рекламних акцій 

в межах області з 

підтримки 

внутрішнього та 

в’їзного туризму 

тис. 

грн 

55,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

ІІІ Показники якості програми 

1.  Збільшення кількості 

обслуговуваних 

в’їзних  туристів 

% - 12,7 12,5 13,3 х 

2. Збільшення кількості 

внутрішніх туристів 

% - 15,0 13,9 14,0 х 

3. Збільшення кількості 

іноземних туристів, 

що відвідали область 

% - 2,1 4,8 9,2 х 

4. Обсяг надходжень від 

туристичного збору 

% - 12,7 12,5 13,3 х 

5. Збільшення кількості 

осіб, які відвідують 

туристичні заходи 

% - 40,0 14,3 25,0 х 

 
*Показники розраховані шляхом аналітичних досліджень за 2019 рік. 

 

Керуючий справами обласної ради       М. Борець 

 



 

Додаток 3 

до комплексної програми розвитку 

туризму в Чернівецькій області 

на 2021-2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми розвитку туризму  

в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 

(тис. грн.) 
Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 

Етапи виконання програми     Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

2021рік 2022рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів, усього,  

у тому числі: 

4570,0 3460,0 3710,0 11740,0 

обласний бюджет 2410,0 2020,0 2210,0 6640,0 

районні бюджети  - - - - 

бюджети територіальних громад  2050,0 1330,0 1390,0 4770,0 

кошти не бюджетних джерел 110,0 110,0 110,0 330,0 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами обласної ради                                               М. Борець 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 4 

до комплексної Програми розвитку 

туризму в Чернівецькій області 

на 2021-2023 роки 

 

1.6 Напрями діяльності та заходи комплексної програми розвитку туризму 

 в Чернівецькій області на 2021-2023 роки 
№ 

п/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходів 

програми 

Термін 

вико - 

нання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги  

фінансування  

(тис. грн.) 

Очікуваний 

результат 

2021 рік 2022 рік 2023 рік  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Розділ 1. Створення сприятливих умов для розвитку туристичного рекреаційного потенціалу області 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток 

туристичної 

інфраструктури 

1.1.1 Проведення 

інвентаризації та 

оновлення бази даних 

туристичних об’єктів, в 

тому числі «туристичних 

магнітів»  

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

управління 

культури обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», районні 

державні 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування  

-  Вкладення коштів не потребує 

 

Оновлення та 

доповнення бази 

даних об’єктів 

туристичної галузі 

1.1.2 Паспортизація 

туристичних об’єктів 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

управління 

культури, обласної 

державної 

адміністрації, 

районні державні 

- Вкладення коштів не потребує Систематизація та 

облік інформації 

про туристичні 

об’єкти  



адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування 

1.1.3. Розробка нових 

туристичних маршрутів та 

проведення маркування 

діючих 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент освіти 

і науки, управління 

екології та 

природніх ресурсів 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації, 

Чернівецьке 

обласне управління 

лісового та 

мисливського 

господарства,  

органи місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

Інші 

джерела 

100,0 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

100,0 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

100,0 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

Підвищення 

привабливості 

області як 

туристичного 

регіону, 

поліпшення 

якості 

туристичних 

послуг на 

маршрутах, 

збільшення 

туристичних 

потоків 

1.1.4 Виготовлення 

(оновлення) та 

встановлення інформаційно 

вказівних знаків (білбордів, 

щитів, тощо) до 

туристичних об’єктів на 

транспортних вузлах 

області 

 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

управління 

інфраструктури 

капітального 

будівництва та 

експлуатації доріг 

обласної державної 

адміністрації, 

районні державні 

адміністрації,   

органи місцевого 

самоврядування 

Обласний 

бюджет 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

200,0 

 

 

 

 

170,0 

200,0 

 

 

 

 

120,0 

200,0 

 

 

 

 

120,0 

Забезпечення 

рекламування та 

просування 

туристичного 

потенціалу 

області 

 

 

 

  1.1.5 Розвиток мережі 

туристично - 

2021-

2023 

Департамент 

регіонального 

Обласний 

бюджет 

200,0 

 

150,0 

 

100,0 

 

Інформування 

туристів про 



інформаційних центрів та 

створення обласного 

туристично - 

інформаційного центру 

роки розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», районні 

державні 

адміністрації,   

органи місцевого 

самоврядування 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

50,0 

 

 

 

70,0 

 

 

 

70,0 

можливості 

туризму, 

відпочинку та 

оздоровлення на 

території області 

 

 

1.1.6 Покращення 

доступності на територіях 

туристично - рекреаційних 

об’єктів  

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

соціального захисту 

населення, 

управління 

інфраструктури, 

капітального 

будівництва та 

експлуатації доріг 

обласної державної 

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

Інші 

джерела 

600,0 

 

 

 

 

50,0 

150,0 

 

 

 

 

50,0 

100,0 

 

 

 

 

50,0 

Покращення 

доступності та 

зручності 

туристично-

рекреаційних 

об’єктів для 

відвідувачів, 

зокрема людей з 

інвалідністю 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

інвестиційної 

привабливості 

області  

 

 

 

1.2.1. Підготовка 

інвестиційних проєктів в 

галузі туризму 

2021-

2023 

роки 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», районні 

Інші 

джерела 

50,0 50,0 50,0 Покращення 

інвестиційної 

привабливості 

Чернівецької 

області 



державні 

адміністрації,   

органи місцевого 

самоврядування 

 

1.2.2. Участь та 

забезпечення спів-

фінансування 

міжрегіональних та 

транскордонних проектів 

 з розвитку туризму   

2021-

2023 

роки  

 

 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій 

обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», органи 

місцевого 

самоврядування  

Обласний 

бюджет 

 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

600,0 

 

 

 

 

30,0 

400,0 

 

 

 

 

40,0 

500,0 

 

 

 

 

50,0 

Залучення 

додаткових 

коштів, інвестицій 

в розвиток 

туристичної 

індустрії 

Чернівецької 

області 

Розділ 2. Промоція туристичного потенціалу 

2.1 

 

Популяризація 

та підвищення 

іміджу 

туристично - 

рекреаційного 

потенціалу 

Чернівецької 

області 

 

2.1.1. Організація та 

проведення в області 

туристичних заходів 

(форумів, фестивалів, 

виставок, конференцій, 

семінарів, тощо)  

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної  

адміністрації, 

Установа 

«Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації, 

суб’єкти 

туристичної 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

200,0 

 

 

 

250,0 

300,0 

 

 

 

250,0 

400,0 

 

 

 

300,0 

Популяризація 

області 

 та створення 

конкуренто 

спроможного 

туристичного 

продукту області 



діяльності 

  2.1.2 Організація участі 

делегації Чернівецької 

області у вітчизняних та 

міжнародних туристично - 

виставкових форумах та 

презентаційних заходах в 

Україні та закордоном, з 

метою популяризації 

туристично рекреаційної 

привабливості області 

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної  

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації, 

суб’єкти 

туристичної 

діяльності 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

200,0 

 

 

 

250,0 

240,0 

 

 

 

250,0 

280,0 

 

 

 

300,0 

Презентація 

туристичного 

потенціалу 

області та 

залучення до 

співпраці 

суб’єктів 

туристичної 

діяльності у 

сфері розвитку 

туризму, 

поширення 

позитивного 

іміджу області 

на внутрішньому 

та зовнішньому 

ринках  

  2.1.3 Проведення 

рекламно-інформаційних 

турів для представників 

туристичних компаній, 

засобів масової інформації, 

блогерів та інших 

зацікавлених суб’єктів 

туристичної індустрії  

 

2021-

2023 

роки 

 

Департамент 

регіонального 

розвитку, 

Департамент 

комунікацій 

обласної державної  

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області», органи 

місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації, 

суб’єкти 

туристичної 

діяльності 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

100,0 

 

 

 

90,0 

100,0 

 

 

 

90,0 

100,0 

 

 

 

90,0 

Популяризація, 

рекламування 

туристичних 

продуктів області, 

туристичних 

магнітів та нових 

маршрутів 

області 

  

 

2.1.4 Проведення заходів з 

відзначення на території 

2021-

2023 

Департамент 

регіонального 

Обласний 

бюджет 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

 

Популяризація 

туризму як 



 

 

 

 

  

області Всесвітнього дня 

туризму та Дня туризму в 

Україні 

роки 

 

розвитку обласної 

державної  

адміністрації, 

органи місцевого 

самоврядування, 

громадські 

організації, 

суб’єкти 

туристичної 

діяльності 

 

Місцевий 

бюджет 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

пріоритетного 

напрямку 

економічного 

розвитку області 

2.2 Маркетингова 

та рекламно 

інформаційна 

діяльність   

2.2.1 Розробка та видання 

туристичних карт, схем, 

путівників, брошур, 

буклетів, USB –флеш 

накопичувачів, книг, 

фільмів, відеороликів та 

іншої сувенірної продукції 

для забезпечення промоції 

туристичної 

привабливості 

Чернівецької області 

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної  

адміністрації, 

Департамент 

комунікацій, 

управління 

екології та 

природніх ресурсів 

обласної державної 

адміністрації 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

200,0 

 

 

 

200,0 

200,0 

 

 

 

200,0 

200,0 

 

 

 

200,0 

Формування 

сприятливого 

туристичного 

іміджу, 

розширення 

географії 

туристичних 

потоків в область, 

активізація 

туристичного 

бізнесу в регіоні 

2.2.2 Здійснення заходів 

щодо оновлення та 

промоції туристичного 

бренду (логотипу) 

Чернівецької області на 

внутрішньому та 

зовнішньому туристичних 

ринках 

 

2021 

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

громадські 

організації  

    100,0 50,0 50,0 Створення 

конкурентно-

спроможного 

туристичного 

продукту 

 

 

2.2.3 Розробка та 

підтримка єдиного 

туристичного веб-порталу   

(сайту, мобільного 

додатку, тощо) 

Чернівецької області 

 

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

громадські 

організації 

Обласний 

бюджет 

 

 

Місцевий 

бюджет 

280,0 

 

 

 

350,0 

50,0 

 

 

 

100,0 

50,0 

 

 

 

100,0 

Інформування 

туристів про 

туристичний 

потенціал регіону, 

забезпечення 

постійного 

консультування 

громадськості з 



питань розвитку 

туризму 

  2.2.4 Проведення 

маркетингових, 

аналітичних, соціальних 

досліджень та опитувань в 

галузі туризму 

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

Установа «Агенція 

регіонального 

розвитку 

Чернівецької 

області» 

Обласний 

бюджет 

80,0 80,0 80,0 Розроблення 

наукових та 

практичних 

обґрунтувань для 

прийняття 

ефективних 

рішень у сфері 

підтримки 

розвитку 

туристичної 

індустрії області 

Розділ 3. Захист та безпека туристів 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення на 

території 

області безпеки 

вітчизняних та 

іноземних 

туристів 

 

 

 

 

 

3.1.1 Проведення 

постійного моніторингу 

виконання суб’єктами 

туристичної діяльності 

заходів щодо 

забезпечення 

безпеки туристів під час 

надання туристичних 

послуг та  

забезпечення надання 

своєчасної та оперативної 

допомоги туристам на 

території області у разі 

виникнення надзвичайних 

ситуацій 

2021-

2023 

роки  

 

 

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

Управління ДСНС 

України у 

Чернівецькій 

області, Федерація 

спортивного 

туризму в 

Чернівецькій 

області 

- Вкладень коштів не потребує Забезпечення        

безпеки туристів 

на території 

області 

 

3.1.2. Маркування 

безпечних маршрутів, 

встановлення 

інформаційних табличок з 

попередження, закупівля 

рятувального спорядження 

та інші заходи безпеки 

2021-

2023 

роки  

 

Департамент 

регіонального 

розвитку обласної 

державної 

адміністрації, 

Управління ДСНС 

України у 

Чернівецькій 

області, Федерація 

Обласний 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 Забезпечення        

безпеки туристів 

на території 

області 

 



спортивного 

туризму в 

Чернівецькій 

області 

 2021 рік 2022 рік 2023 рік  

Кошти обласного бюджету 2410,0 2020,0 2210,0 6640,0 

Кошти інших місцевих бюджетів 2050,0 1330,0 1390,0 4770,0 

Кошти інших джерел 110,0 110,0 110,0 330,0 

ВСЬОГО 4570,0 3460,0 3710,0 11740,0 
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