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Вступ 

 
Дослідження стану діяльності органів влади та місцевого 

самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі профільних об’єднань та 
громадських організацій в управлінні туристичною галуззю здійснено в 
рамках проекту „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму 
Івано-Франківської області”, що впроваджується Регіональним 
туристично-інформаційним центром за підтримки відділу преси, освіти та 
культури Посольства США в Україні. 

Проект передбачає використання досвіду випускників програм обміну 
для реформування управління розвитком туристичної галузі на місцевому 
рівні шляхом налагодження конструктивного діалогу між усіма секторами 
громадськості, залученими до розбудови туристичної галузі області; 
створення постійно діючої ради незалежних експертів з питань розвитку 
туризму, формування партнерської мережі між туристично-
інформаційними центрами та пунктами області, проведення низки круглих 
столів та напрацювання рекомендацій щодо залучення громадськості до 
прийняття рішень в сфері туризму на місцевому рівні. 

Метою проекту є створення сприятливого середовища для 
реформування управління розвитком туристичної галузі на місцевому 
рівні шляхом налагодження конструктивного міжсекторного діалогу: 
бізнес – влада – громада. 

Завданнями проекту є дослідження стану діяльності органів влади та 
місцевого самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі профільних 
об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю; 
використання набутого в рамках стажувань в США досвіду шляхом 
напрацювання рекомендацій щодо реформування системи управління 
галуззю; налагодження між секторної співпраці шляхом посилення 
партнерської мережі туристично-інформаційних центрів в області. 

Проведення дослідження стану діяльності органів влади та місцевого 
самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі профільних об’єднань та 
громадських організацій в управлінні туристичною галуззю є базовою 
складовою проекту, адже його результати ляжуть в основу формування 
рекомендацій щодо реформування системи управління туристичної 
галуззю; налагодження між секторної співпраці шляхом посилення 
партнерської мережі туристично-інформаційних центрів на Прикарпатті. 

 
Загальна характеристика проблем дослідження 

 
Туристична галузь визначена пріоритетним напрямком розвитку 
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економіки Івано-Франківщини, що підтверджено прийняттям сесією 
обласної ради у лютому 2007 року Стратегії розвитку та маркетингу 
туризму області.  

Щороку на розвиток туристичної галузі в обласному бюджеті 
передбачаються кошти в розмірі від 500’000,00 до 750’000,00 гривень. 
Зазначені суми спрямовуються на здійснення заходів з розвитку галузі, 
проведення навчальних семінарів, участь у міжнародних туристичних 
виставках, видання рекламно-інформаційних матеріалів. Розпорядником 
бюджетних коштів, а відтак реалізатором таких заходів, є управління 
туризму облдержадміністрації. Рішення про здійснення тих чи інших 
заходів приймається односторонньо і переважно не передбачає 
врахування думки представників туристичного бізнесу, громадськості про 
доцільність проведення таких заходів та відповідних видатків з обласного 
бюджету.  

На сьогодні в області незначна практика залучення громадського 
сектору до розробки, схвалення та впровадження місцевих рішень, 
проведення регулярних зустрічей із представниками туристичної галузі та 
відповідних зустрічей, в ході яких визначаються першочергові проблеми, 
які слід вирішувати, опрацьовуються спільні плани роботи та їх 
виконання.  

Тому завдання проекту полягають у проведенні оцінки заходів та 
діяльності управління через соціологічне опитування туристичних 
підприємств, започаткування регулярних зустрічей та круглих столів із 
представниками туристичного бізнесу щодо формування сприятливого 
середовища для ефективного співпраці у форматі “влада-бізнес-громада” в 
туризмі за участю представників управління туризму, створенні на базі 
Регіонального туристично-інформаційного центру постійно діючої ради 
незалежних експертів з питань розвитку туризму в області та 
напрацюванні рекомендацій органам державної влади та відповідним 
управлінням з покращення співпраці у реалізації заходів з розвитку галузі.  

Узгодження позицій усіх структур області дозволить сформувати 
якісні пропозиції з розвитку туристичної галузі, налагодити дієвий діалог 
між усіма секторами громади та посилити партнерську мережу 
туристично-інформаційних центрів Прикарпаття. 

Метою дослідження є оцінка стану діяльності органів влади та 
місцевого самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі профільних 
об’єднань та громадських організацій в управлінні туристичною галуззю. 

 
Предметом дослідження є система заходів та діяльності органів 

влади та місцевого самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі 
профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні 
туристичною галуззю в Івано-Франківській області. 
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Об'єктом дослідження є управління туризму обласної державної 

адміністрації, туристично-інформаційні центри (ТІЦ) в м. Долина, 
Надвірна, Татарів, Яремче, Городенка, Івано-Франківськ; ініціативні 
групи зі створення ТІЦ в м. Коломия, Калуш, Верховина, Косів; профільні 
громадські організації; туристичні організації (туроператори та 
турагентства), заклади розміщення та харчування.  

Основні завдання дослідження: 
- визначення основних напрямів діяльності підприємств туристичної 

індустрії; 
- формування основних проблеми та шляхів їх вирішення в туристичній 

сфері; 
- кадрове забезпечення туристичної галузі; 
- визначення першочергових заходів управління туризму Івано-

Франківської обласної державної адміністрації з метою покращення 
стану справ в галузі туризм; 

- визначення готовності підприємств (організацій) брати участь у роботі 
ради незалежних експертів з туризму в Івано-Франківській області; 

- визначення готовності підприємств (організацій) брати участь у роботі 
туристично-інформаційних центрів в Івано-Франківській області та 
співпрацювати з ними; 

- оцінка готовності підприємств (організацій) брати фінансову участь у 
проведенні заходів з розвитку та маркетингу туризму в області, 

- окреслення переліку заходів, які необхідно враховувати для розвитку 
туризму на Прикарпатті. 
 

На основі проведеного дослідження заплановано: 
- формування списку потенційних учасників проекту, робочої групи;  
- проведення круглого столу з обговорення результатів опитування за 

участю представників органів влади із туристично-інформаційними та 
пунктами області; 

- проведення круглого столу із представниками туристичного бізнесу 
області щодо напрацювання рекомендацій з співпраці між владою-
бізнесом-громадою;  

- визначення напрямків співпраці із туристичним бізнесом регіону, 
формування пакету документів щодо партнерства з Регіональним 
туристично-інформаційним центром; 

- опрацювання та подання рекомендацій органам державної влади та 
відповідним управлінням з покращення міжсекторної співпраці у 
реалізації заходів з розвитку туристичної галузі. 
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Таким чином, врахування отриманих результатів соціологічного 
дослідження для реалізації подальших заходів за проектом, сприятимуть 
формуванню сприятливого середовища для розвитку туристичної галузі 
на Івано-Франківщині. 
 
Методологія дослідження 

 
З метою проведення ефективної оцінки якості надання державних 

послуг в рамках проекту розроблено типову методику та адаптовано її до 
умов проведення дослідження в туристичній галузі. 

Було використано квантифікаційну методику, як групу методів, які 
дозволяють знайти кількісний вимір різноманітних якісних ознак. Потреба 
кількісних оцінок на заміну суб’єктивних якісних оцінок, насправді, не 
підміняє ефект від морально-емоційного ставлення та оцінки певної 
ситуації. 

Саме тому, було запропоновано акумульований підхід та створення 
синтезованої методики, яка складається як з числових (статистичних) 
індикаторів так і з результатів опитувань громадської думки та 
суб’єктивних оціночних характеристик. 

Серед методів дослідження було обрано анкетне опитування 
представників туристичної індустрії. Було сформовано анкети закритого 
типу, з можливістю викладання респондентами своїх міркувань та 
побажань. Такий підхід дав можливість поглиблено проаналізувати 
проблему з точки зору діяльності підприємств.  

Вибірка, за якою проведено дослідження, охоплює 72 підприємств (із 
100 підготовлених анкет для підприємств (організацій) згідно вибірки), які 
погодились взяти участь у дослідженні та відповіли на запитання 
опитувальної анкети. Ці підприємства репрезентують туристичну 
індустрію. Випадкова (теоретична) помилка вибірки складає 5,1%. 

За типом побудови вибірка є триступінчастою, стратифікованою, 
випадковою.  

На першому щаблі відбувся добір вихідних точок маршруту, на 
другому - добір респондентів. 

Дослідження проводилося у містах та районах області та рівномірно 
охопило всю територію Івано-Франківщини. 

Коло опитуваних респондентів, які відповідали на серію запитань 
стосовно їхньої оцінки стану діяльності органів влади та місцевого 
самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі профільних об’єднань та 
громадських організацій в управлінні туристичною галуззю, було вибрано 
випадково. 

Дослідження використовувало стандартні анкети. Підхід полягав у 



Проект „Діалог влади–бізнесу–громади для розвитку туризму Івано-Франківської області” 

 6 

тому, щоб вивчити думку представників туристичної сфери, які 
здійснюють свою діяльність на території Івано-Франківської області, 
стосовно проблем, та шляхів покращення розвитку туризму на 
Прикарпатті.  

Анкети було попередньо тестовано на засіданнях фокус-груп, а потім 
використано для інтерв’ю.  

Це дослідження надає інформацію стосовно стану діяльності органів 
влади та місцевого самоврядування в сфері розвитку туризму, ролі 
профільних об’єднань та громадських організацій в управлінні 
туристичною галуззю.  

Дослідження є першим кроком методології впровадження проекту, а 
його результати будуть використанні при формуванні започаткованих в 
рамках проекту нових ініціатив та визначенням тенденцій у вирішенні 
проблем розвитку туристичної галузі на місцевому рівні, а також 
проведення реформування галузі, залучення представників туристичної 
індустрії до діяльності незалежної ради експертів при Регіональному 
туристично-інформаційному центрі. 

Для пришвидшення обробки анкет та для забезпечення максимальної 
точності одержаних результатів було запроваджено автоматичну 
комп’ютеризовану обробку. Такий метод дозволив практично уникнути 
ручної паперової роботи та відповідно помилок, які неминучі при ручному 
кодуванні та вводі даних.  

Розроблений перелік запитань для анкети був попередньо приведений 
до спеціалізованої форми, придатної для машинної обробки. Приведення 
до вигляду машинної форми полягало у нанесенні на анкету спеціальних 
ознак (реперні блоки, чекбокси та ін.). Заповнені анкети було 
пронумеровано і відскановано за допомогою швидкісного сканера з 
автоматичною подачею листів.  

Для автоматичного розпізнавання результатів, заповнення і 
формування бази даних відповідей було використано програмне 
забезпечення ABBYY FORMREADER. Відкриті запитання було додатково 
внесено до бази даних в ручному режимі.  

Запропонований звіт базується на аналітичному апараті програмного 
забезпечення SPSS, яке було використане для інтерпретації результатів 
дослідження. 

 
Характеристика вибірки 

  
В опитуванні взяло участь 72 підприємства і організації, які 

здійснюють свою діяльність на території Івано-Франківської області та 
надають свої послуги в туристичній сфері безпосередньо або в галузях, які 
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забезпечують нормальне функціонування туристичної індустрії. 
За видами діяльності підприємства розподілились наступним чином: 

послуги харчування – 36,1%, сільський зелений туризм – 34,7%, готельний 
бізнес – 33,3%, туристичний бізнес (в'їзний, виїзний) – 30,6%, 
інформаційні послуги – 23,6%.  

Поділ опитаних підприємств за видами діяльності наступний. 

36,1%
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33,3%

30,6%

23,6%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Послуги харчування

С ільський зелений
туризм

Готельний бізнес

Туристичний бізнес
(в'їзний, виїзний)

інф ормаційні послуги
в сф ері туризму

 
Рисунок 1 – Розподіл підприємств за видами послуг, що надаються, % 

 
Як свідчать результати опитування, це в основному невеликі за 

кількістю працюючих підприємства. Майже половина опитаних 
підприємств вказали, що у них працює менше 5 осіб (47,17%), на 22,1% 
підприємств – 5-10 осіб, 8,8% - 11-20 осіб, 22,1% - понад 20 осіб.  

менш е 5 осіб
47,1%

5-10 осіб
22,1%

11-20 осіб
8,8%

понад 20 осіб
22,1%

 
Рисунок 2 – Розподіл відповідей щодо кількості працюючих, % 
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Проблеми та шляхи їх вирішення 
 

Серед найбільш серйозних проблем, з якими стикаються 
підприємства, респонденти назвали наступні: відсутність кваліфікованих 
кадрів (21,4%), брак реклами (12,8%), недосконале законодавство (8,5%), 
відсутність інфраструктури (7,7%), невідповідність ціни і якості (6,0%).  

21,4%

12,8%

8,5%

7,7%

6,0%

5,1%

5,1%

5,1%

4,3%

4,3%

4,3%

3,4%

2,6%

2,6%

2,6%

1,7%

1,7%

0,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Відсутність кваліф ікованих кадрів

Брак реклам и

Н едосконале законодавство

Відсутність інф раструктури

Н евідповідність ціни і якості

Відсутність туристів

Відсутність підтрим ки з боку влади

П огані дороги

Часте відклю чення електроенергії

Брак кош тів

Відсутність скоординованої співпраці в
сф ері туризм у

Великі податки

Відсутній доступ до інтернету

П огане газопостачання взим ку

С истем а кредитування

Брак екскурсій

Н едобросовіна конкуренція

Відсутність оф існого прим іщ ення

 
Рисунок 3 – Розподіл відповідей щодо найбільш серйозних проблем з 

якими стикається підприємство, %  
 

Щоб ефективно вирішувати вищеназвані проблеми, на думку 
респондентів, слід перш за все, прийняти нове законодавство у 
туристичній сфері (20,3%), змінити систему формування навчальних 
програм у вищих навчальних закладах (15,6%), здійснювати рекламні 
заходи (15,6%), забезпечити підтримку з боку владних структур (10,9%), 
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здійснювати кращий підбір кадрів (10,9%).  
Також, слід налагоджувати співпрацю між підприємствами, надавати 

дешеві кредити, залучати потужних інвесторів, здійснювати заходи, які 
сприятимуть покращенню рівня якості послуг, встановлювати ціни, що 
відповідатимуть якості туристичних послуг та формуватимуть 
конкурентноздатний ринок. Потребує удосконалення податкова політика, 
необхідно вирішувати проблеми комунального господарства територій, де 
активно розвивається туристична галузь. 

20,3%

15,6%

15,6%

10,9%

10,9%

4,7%

4,7%

4,7%

3,1%

3,1%

1,6%

1,6%

1,6%

1,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Прийняття нового законодавства

Зм інити систему формування навчальних
програм у ВНЗ

Реклама

П ідтримка з боку владних структур

Кращ ий підбір кадрів

Налагодження співпраці м іж підприємствами

Надання деш евих кредитів

Залучення потужних інвесторів

В ідповідність ціни і якості

Покращ ення дипломатичних стосунків  з ЄС

Зменш ення податків

Запровадження системи ш траф ів та винагород

Ф ормування ринку конкурентоздатності

Загальнонаціональне виріш ення проблеми
см іття

Рисунок 4 – Розподіл відповідей респондентів щодо шляхів вирішення 
проблем, %  

 
На сьогодні назріла необхідність покращення діяльності органів 

місцевої влади, особливо у сфері сприяння ведення туристичного бізнесу, 
про що свідчать результати відповідей респондентів.  
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Третина підприємств (організацій) вважає, що дійсна політика та 
програми не будуть достатніми та ефективними, щоб керувати їхнім 
бізнесом в найближчі п’ять років. Тільки 17,7% респондентів вважають, 
що чинна політика є достатньою та ефективною. Середній бал за 
семибальною шкалою склав 2,76 бали. 

34,5% 15,5% 13,8% 17,2% 15,5% 1,7%1,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

О цінка 1

О цінка 2

О цінка 3

О цінка 4

О цінка 5

О цінка 7

О цінка 7

 
Рисунок 5 – Розподіл відповідей респондентів на питання “Чи Ви 
вірите, що політики та програми місцевої влади достатні, щоби 

ефективно керувати Вашим бізнесом в найближчі п’ять років?”, %  
 

Від органів державної влади та місцевого самоврядування 
підприємства туристичної індустрії очікують допомоги в здійсненні 
рекламно-інформаційної кампанії (62,5% загальної кількості 
респондентів), прийняття нових законів та програм у галузі туризму 
(56,9%), організації та проведення тренінгів та навчань (44,4%) та 
фінансової допомоги (16,7%). 
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рекламно-
інформаційна
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програми в галузі

туризму

організація та
проведення

тренінгів, навчань

ф інансова

 
Рисунок 6 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 
необхідної їх допомоги від органів державної влади та місцевого 

самоврядування, % 
 

Окрім того,  респонденти вказали на те, що найкраща для них 
допомога з боку держави, це не заважати працювати. Про це вказали 20% 
опитаних підприємств, при тому, що цей блок відповідей про допомогу, 
сформовано як відповіді на відкриті питання, тобто запропоновано 
самими респондентами.  

Важливим також є здійснення контролю за виконанням чинних 
законів та програм (12,0%); вирішення питань кредитування (12,0%); 
організація стажувань (12,0%); проведення рекламних заходів (12,0%); 
покращення екологічного стану туристичних територій (8,0%); 
законодавча підтримка та надання роз’яснень щодо законодавчих та 
податкових документів (8,0%); покращення інфраструктури регіону 
(8,0%); допомога громадським організаціям, що працюють для розвитку 
туризму в області (4,0%); заборона продажу земельних ділянок в 
заповідних територіях Карпат (4,0%). 
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туризму

кредитування 

організація стажувань

рекламна кампанія

покращ ення екологічного стану зон туризму 
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законодавчих та податкових документів

покращ ення інф раструктури в регіоні

допомога громадськими організаціями для розвитку
туризму в регіоні
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заповідних територіях Карпатського лісу

 
Рисунок 7 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 
необхідної допомоги від органів державної влади та місцевого 

самоврядування вказаних у відкритому питанні, % 
 

Переважна більшість опитаних підприємств (організацій) переконана, 
що необхідно реформувати туристичну галузь. Про це вказали 70,6% 
респондентів та тільки 10,3% вважають, що реформування галузі 
здійснювати не потрібно, та 19,1% не визначили із цим питанням. 
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10,3%

Не знаю
19,1%

 
Рисунок 8 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 

необхідності реформування туристичної галузі, % 
 

Серед напрямків реформування туристичної галузі, респонденти 
назвали реалізацію туристичних проектів (25,0%), прийняття закону Про 
сільський зелений туризм (25,0%), прийняття на роботу молодих і 
амбітних працівників (11,7%), інформаційне забезпечення розвитку 
сільського зеленого туризму (11,7%), надання дешевих кредитів (10,0%), 
зниження податкового навантаження (8,3%), покращення фінансування на 
місцевому рівні (6,7%), покращення стану доріг (1,7%). 
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Рисунок 9 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 

необхідної проведення першочергових реформ, % 
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Управління туризму Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації з метою покращення стану справ в галузі туризму повинно 
здійснити наступні першочергові заходи:  
- інформаційне забезпечення розвитку галузі (26,9%); 
- сприяння створенню центру підготовки та підвищення кваліфікації в 

сфері туризму (20,5%);  
- визначення та підтримка пріоритетних напрямків розвитку туризму 

(19,2%); 
- юридична підтримка туристичних підприємств (14,1%);  
- забезпечення надходження коштів до бюджету (5,1%); 
- здійснення заходів щодо покращення інфраструктури (2,6%). 

26,9%
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13,4%

14,1%

5,1%

2,6%
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та підвищ ення кваліф ікації в сф ері

туризму

визначити пріоритети розвитку туризму
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Рисунок 10 – Рейтинг відповідей респондентів на питання “Які 

першочергові заходи повинно здійснити управління туризму Івано-
Франківської обласної державної адміністрації з метою покращення 

стану справ в галузі туризму”, % 
 

Що стосується кадрового забезпечення туристичної галузі, то тут 
спостерігається найбільший дефіцит обслуговуючого персоналу (32,5%), 
екскурсоводів (26,0%), менеджерів туризму (20,8%), перекладачів (10,4%), 
маркетологів (5,2%), вузькоспеціалізованих викладачів у вищих 
навчальних закладах (3,9%) та бухгалтерів (1,3%). 
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Рисунок 11 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 

дефіциту спеціалістів, % 
 

Діяльність ради незалежних експертів у туристичній галузі 
 

Для започаткування регулярних зустрічей та круглих столів із 
представниками туристичного бізнесу щодо формування сприятливого 
середовища для ефективного співпраці у форматі “влада-бізнес-громада” 
було запропоновано респондентам висловити свою позицію щодо їх 
участі в постійно діючій раді незалежних експертів з питань розвитку 
туризму в області. Як свідчать результати дослідження, переважна 
більшість опитаних готова брати участь у роботі такого органу (73,6% від 
загальної кількості респондентів). 

Так
73,6%

Н і
26,4%

 
Рисунок 12 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 
готовності брати участь у роботі ради незалежних експертів з 

туризму в Івано-Франківській області, % 
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Серед профільних організацій з розвитку туризму, на думку 

респондентів, слід залучати до діяльності ради незалежних експертів 
представників Регіонально туристично-інформаційного центру, провідних 
туроператорів області, представників Спілки сприяння розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні, Асоціації економічного розвитку 
Івано-Франківщини, готельного бізнесу, профільних закладів освіти 
(Інституту туризму), рятувальної служби, представників влади, рекламних 
інституцій, Карпатського національного природного парку. 
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Рисунок 13 – Рейтинг відповідей респондентів на питання 

“Представників яких профільних організацій з розвитку туризму слід 
залучити до діяльності ради незалежних експертів ”, % 

 
Враховуючи важливість діяльності Регіонального туристично-

інформаційного центру, туристично-інформаційних центрів в районах 
області та позитивний досвід їх роботи, 90,3% опитаних туристичних 
підприємств (організацій) підтвердили свою готовність брати участь у 
діяльності таких важливих туристичних інституцій. 
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90,3%
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Рисунок 14 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 
готовності брати участь у роботі туристично-інформаційних 

центрів в Івано-Франківській області, % 
 

Фінансову участь у проведенні заходів з розвитку та маркетингу 
туризму в області готові брати більше половини туристичних підприємств 
(51,4%). 

Так
51,4%

Н і
48,6%

 
Рисунок 15 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 

готовності брати фінансову участь у проведенні заходів з розвитку та 
маркетингу туризму в області, % 
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Додаткова інформація при розробці туристичних заходів 
 

За результатами дослідження, при розробці заходів з розвитку 
туризму на Прикарпатті слід враховувати наступне:  
- проведення екскурсійних та туристичних маршрутів (21,9%) для 

туроператорів та турагентів області;  
- стрімкий розвиток сільського, зеленого туризму (21,9%);  
- інформаційну діяльність (18,8%); 
- проведення зустрічей, обмін інформацією (9,4%);  
- підтримувати ініціативу на місцевому рівні (9,4%).  

 
Важливим також, на думку респондентів, є проведення ремонту доріг 

(6,3%), врахування специфіки кожного району (6,3%), встановлення 
смітників та біотуалетів в місцях туристичного призначення (3,1%), 
створення асоціації туристично-готельного (ресторанного) напрямку 
(3,1%). 
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Рисунок 16 – Рейтинг відповідей респондентів на питання щодо 
додаткової інформації, яку слід врахувати при розробці заходів з 

розвитку туризму на Прикарпатті  
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Висновки та пропозиції  
 
1. В опитуванні взяло участь 72 підприємства і організації, які 

здійснюють свою діяльність на території Івано-Франківської області 
та надають свої послуги в туристичній сфері безпосередньо або в 
галузях, які забезпечують її нормальне функціонування. За видами 
діяльності підприємства розподілились наступним чином: послуги 
харчування – 36,1%, сільський зелений туризм – 34,7%, готельний 
бізнес – 33,3%, туристичний бізнес (в'їзний, виїзний) – 30,6%, 
інформаційні послуги – 23,6%. В основному не великі за кількістю 
працюючих підприємства. Майже половина опитаних підприємств 
вказали, що у них працює менше 5 осіб (47,17%), на 22,1% 
підприємств – 5-10 осіб, 8,8% - 11-20 осіб, 22,1% - понад 20 осіб.  

 
2. Серед найбільш серйозних проблем, з якими стикаються 

підприємства, респонденти назвали наступні: відсутність 
кваліфікованих кадрів (21,4%), брак реклами (12,8%), недосконале 
законодавство (8,5%), відсутність інфраструктури (7,7%), 
невідповідність ціни і якості (6,0%). 

 
3. Щоб ефективно вирішувати вищеназвані проблеми, слід перш за все, 

прийняти нове законодавство у туристичній сфері (20,3%), змінити 
систему формування навчальних програм у вищих навчальних 
закладах (15,6%), здійснювати рекламні заходи (15,6%), забезпечити 
підтримку з боку владних структур (10,9%), здійснювати кращий 
підбір кадрів (10,9%). Також, слід налагоджувати співпрацю між 
підприємствами, надавати дешеві кредити, залучати потужних 
інвесторів, здійснювати заходи, які сприятимуть встановлювати ціни, 
що відповідатимуть якості туристичних послуг, формуватимуть 
конкурентноздатний ринок. Потребує удосконалення податкова 
політика, необхідно вирішувати проблеми комунального 
господарства територій, де активно розвивається туристична галузь. 

 
4. Назріла необхідність покращення діяльності органів місцевої влади, 

особливо у сфері сприяння ведення туристичного бізнесу. Третина 
підприємств (організацій) вказала, що дійсна політика та програми не 
будуть достатніми та ефективними, щоб керувати їхнім бізнесом в 
найближчі п’ять років. Тільки 17,7% респондентів вважають, що 
чинна політика є достатньою та ефективною. Оцінюючи за 
семибальною шкалою, цей показник склав тільки 2,76 бали. 

 
5. Від органів державної влади та місцевого самоврядування 

підприємства туристичної індустрії очікують допомоги в здійсненні 
рекламно-інформаційної компанії (62,5% загальної кількості 
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респондентів), прийняття нових законів та програм у галузі туризму 
(56,9%), організації та проведення тренінгів та навчань (44,4%) та 
фінансової допомоги (16,7%). 

 
6. На думку респондентів, найкраща для них допомога з боку держави, 

це не заважати працювати. Про це вказали 20% опитаних 
підприємств, при тому, що цей блок відповідей про допомогу, 
сформовано як відповіді на відкриті питання, тобто запропоновано 
самими респондентами. Важливим також є здійснення контролю за 
виконанням чинних законів та програм (12,0%), вирішення питань 
кредитування (12,0%), організації стажувань (12,0%), організація 
рекламних заходів (12,0%), покращення екологічного стану 
туристичних територій (8,0%), законодавча підтримка та надання 
роз’яснень щодо законодавчих та податкових документів (8,0%), 
покращення інфраструктури регіону (8,0%), допомога громадським 
організаціям для розвитку туризму в області (4,0%), заборона 
продажу земельних ділянок в заповідних територіях Карпат (4,0%). 

 
7. Переважна більшість опитаних підприємств (організацій) переконана, 

що необхідно реформувати туристичну галузь. Про це вказали 70,6% 
респондентів та тільки 10,3% вважають, що реформування галузі 
здійснювати не потрібно, та 19,1% не визначили із цим питанням. 

 
8. Серед напрямків реформування туристичної галузі, респонденти 

назвали реалізацію туристичних проектів (25,0%), прийняття закону у 
сфері розвитку сільського зеленого туризму (25,0%), прийняття на 
роботу молодих та амбітних працівників (11,7%), інформаційне 
забезпечення розвитку сільського зеленого туризму (11,7%), надання 
дешевих кредитів (10,0%), зниження податкового навантаження 
(8,3%), покращення фінансування на місцевому рівні (6,7%), 
покращення стану доріг (1,7%). 

 
9. З метою покращення стану справ в галузі туризму Управління 

туризму Івано-Франківської обласної державної адміністрації 
повинно здійснити наступні першочергові заходи: здійснювати 
інформаційне забезпечення розвитку галузі (26,9%), сприяти 
створенню центру підготовки та підвищення кваліфікації в сфері 
туризму (20,5%), визначити пріоритети розвитку туризму (19,2%), 
здійснювати юридичну підтримку туристичних підприємств (14,1%), 
забезпечувати надходження коштів до бюджету (5,1%), вживати 
заходів щодо покращення інфраструктури (2,6%). 

 
10. Що стосується кадрового забезпечення туристичної галузі, то тут 

спостерігається найбільший дефіцит обслуговуючого персоналу 
(32,5%), екскурсоводів (26,0%), менеджерів туризму (20,8%), 
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перекладачів (10,4%), маркетологів (5,2%), вузькоспеціалізованих 
викладачів у вищих навчальних закладах (3,9%) та бухгалтерів 
(1,3%). 

 
11. Для започаткування регулярних зустрічей та круглих столів із 

представниками туристичного бізнесу щодо формування 
сприятливого середовища для ефективного співпраці у форматі 
“влада-бізнес-громада” переважна більшість опитаних готова брати 
участь у роботі постійно діючій раді незалежних експертів з питань 
розвитку туризму в області (73,6% від загальної кількості 
респондентів). 

 
12. Серед профільних організацій з розвитку туризму, на думку 

респондентів, слід залучати до діяльності ради незалежних експертів 
представників Регіонального туристично-інформаційного центру, 
провідних туроператорів області, представників Спілку сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму в Україні, Асоціації 
економічного розвитку Івано-Франківщини, готельного бізнесу, 
профільних навчальних закладів, рятувальної служби, представників 
влади, рекламних інституцій, Карпатського національного 
природного парку. 

 
13. Враховуючи важливість діяльності Регіонального туристично-

інформаційного центру, туристично-інформаційних центрів в районах 
області та позитивний досвід їх роботи, 90,3% опитаних туристичних 
підприємств (організацій) підтвердили свою готовність брати участь у 
діяльності таких важливих туристичних інституцій. 

 
14. Фінансову участь у проведенні заходів з розвитку та маркетингу 

туризму в області готові брати більше половини туристичних 
підприємств (51,4%). 

 
15. При розробці заходів з розвитку туризму на Прикарпатті слід 

враховувати таке: проведення екскурсійних та туристичних 
маршрутів (21,9%), розвиток сільського, зеленого туризму (21,9%), 
інформаційна діяльність (18,8%), проведення зустрічей, обмін 
інформацією (9,4%), підтримувати ініціативу на місцевому рівні 
(9,4%). Важливим також, є проведення ремонту доріг (6,3%), 
врахування специфіки кожного району (6,3%), встановлення 
смітників і біотуалетів в місцях туристичного призначення (3,1%), 
створення асоціації туристично-готельного (ресторанного) напрямку 
(3,1%).     
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