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Amsterdam в Амстердамі (Нідерланди); парад військових татуювань в 

Едінбургу (Шотландія); фестивалі феєрверків). 

На сьогодні в світі зростає інтерес до фестивальних турів, які 

поступово витісняють традиційну купально-пляжну рекреацію. Даний 

напрям в туризмі дозволяє вирішувати безліч соціально-економічних 

проблем, властивих не тільки туристській галузі. Фестивалі притягають 

додаткову кількість туристів до країни, що, в свою чергу сприяє 

збільшенню валютних надходжень. Крім того, фестивальний туризм 

допомагає вирішити проблему сезонності, яка особливо виявляється в 

країнах з субтропічним кліматом, що розвивають пляжний відпочинок, 

а також для країн, що розвивають гірськолижний туризм. Крім того, він 

створює додаткові робочі місця і забезпечує зайнятість населення. 
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РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НПП «КРЕМЕНЕЦЬКІ ГОРИ» 

 

Рекреаційний потенціал – це система природних, історико-

культурних об’єктів та їхніх властивостей, які використовують (або які 

можна використовувати) у рекреаційній діяльності. Він є 

функціональною основою рекреації і, в певному розумінні, її складовою 
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частиною. Оцінка рекреаційного потенціалу території показує, що його 

якісні і кількісні параметри в поєднанні з суспільно-географічними 

чинниками є важливими об’єктивними передумовами розвитку 

рекреаційного комплексу парку. 

Метою статті є виділення та опис рекреаційних об’єктів на території 

парку та формування загального списку природніх та історико-

культурних ресурсів для визначення рекреаційного потенціалу.  

Парк створено згідно з Указом Президента України «Про створення 

національного природного парку «Кременецькі гори» № 1036/2009 від 

11 грудня 2009 року на території Кременецького та Шумського районів 

Тернопільської області.  

Загальна площа Парку становить 6951,2 га, у тому числі 3986,6 га 

земель, які надані йому в постійне користування, та 2982,6 га земель 

Державного підприємства «Кременецьке лісове господарство», що 

включається до складу Парку без вилучення у землекористувача. Серед 

земель, переданих у постійне користування парку – територія 

колишньої філії природного заповідника «Медобори» – «Кременецькі 

гори», яка існувала на площі 1000 га від 1990 року й складалася з 

6 фрагментів: Маслятин, г. Страхова, г. Божа, Дівочі скелі, г. Бона 

(Замкова) і г. Черча, г. Гостра.  

Аналіз структури земельних угідь засвідчує абсолютне домінування 

лісових угідь, яких у структурі земельного фонду парку – 96,4 %, на всі 

інші категорії земель припадає 3,6 %[3, c. 1-5]. 

Кременецькі гори розташовані на півночі Тернопільської області, де 

межують із Рівненською областю. Вони розташовані у східній частині 

Гологоро-Кременецького кряжу Подільської височини. Гори 

простягаються з північного сходу на південний захід довжиною близько 

60 км. Вони не є суцільним хребтом, а складаються з окремих 

підвищень – гір-останців. Нижня, середня частина схилів і, здебільшого, 

верхня частина гір вкриті лісовими насадженнями[2, c. 5-6]. 

Річки в районі Кременецьких гір відносяться до басейну р. Прип’ять. 

Переважна довжина потічків – до 10 кілометрів. Найбільші серед них – 

Людомирка, Жолобівка, Чорний міст, потік Іква, Іловиця тощо. 

Площа земель зайнятих під ставки 32,7 га. Найбільшими серед них є 

ставки в урочищі «Заброддя» – 26,0 га та у лісі поблизу с. Антонівці – 

1,6 га. Часто виникають тимчасові водостоки, пов’язані з таненням снігу 

та зливами. 

Із заболочених масивів слід відмітити торфовище біля с. Лішня 

Кременецького району, площею 5,3 га [2, c. 5-6]. 
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Проте усі гідрологічні об’єкти не входять до складу створеного 

парку. Тут розташовані лише окремі джерела і потічки, а великі 

гідрологічні об’єкти проходять за межами парку.  

Загалом на території парку зафіковано (польові дослідження, 

літературні та літописні дані) таку кількість видів тварин, які занесені 

до Червоної книги України – 29 видів, Бернської конвенції – 173, 

Боннської конвенції – 63,  CITES – 19, Європейського Червоного списку 

–211, Червоного списку МСОП – 208. 

Раритетна фракція флори парку налічує 87 видів. Найбільше 

раритетних видів відмічено у родинах Orchidaceae (21), Lamiaceae, 

Rosaceae (по 5 видів), Fabaceae, Poaceae, Asteraceae, Ranunculaceae 

(по 4). Серед вищих спорових рослин з території парку охоронний 

статус мають 5 видів. 

На території парку відмічено 43 види судинних рослин з Червоної 

книги України (2009). До Червоного списку МСОП включено один вид, 

зокрема Vincetoxicum rossicum (Коротченко, Мосякін, 2014). До Додатку І 

Бернської конвенції занесені 3 види судинних рослин, виявлених у Парку 

(Pulsatilla grandis, Dracocephalum austriacum, Cypripedium calceolus). 

Також виявлено 2 види з Європейського Червоного списку (Salvia 

cremenecensis, Vincetoxicum rossicum), 14 видів рослин зі списку CITES 

(Bilz et al., 2011). На регіональному рівні в межах Парку охороняються 

42 види (Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин 

адміністративних територій України, 2012). Серед рідкісних видів 

переважають лісові (42 види), степові і лучні представлені по 17 видів, 

петрофітні – 11 видами. 

На території парку присутня значна кількість археологічних та 

історичних пам’яток. Знайдені та описані стоянки, знаряддя праці і 

культові споруди пізнього кам’яного віку, численні археологічні 

знахідки мідного та бронзового віків, окремі знахідки залізного віку і 

ранньослов’янської культури. Археологічні дослідження свідчать, що 

територія району була заселена у період пізнього палеоліту.  

Також на до території парку відносять пам’ятки народної та сучасної 

архітектури, меморіальні об’єкти, музеї, історико-культурні центри, 

культові пам’ятки (табл. 1). 

У прилеглих до території парку населених пунктах знаходяться 

краєзнавчі музеї, де демонструються вироби народних майстрів XIX-

XXI ст., це – Кременецький краєзнавчий музей, музей Олександра 

Неприцького-Грановського у с. Великі Бережці, Краєзнавчий музей в 

с. Стіжок Шумського району, музей Кременецького лісотехнічного 

коледжу з кімнатою краєзнавства в с. Білокриниця, музей Уласа 

Самчука в с. Тилявка Шумського району. 
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Таблиця 1  

Історико-культурні пам’ятки НПП «Кременецькі Гори» 
Назва об’єкту Дата 

будівництва, 

автор 

Місце 

знаходження 

Стан та загрози 

збереженню 

1 2 3 4 

Пам’ятки архітектури національного значення 

Замок (руїни) (мур.) ІХ-ХVІ ст. 
м. Кременець 

вул. Замкова 
незадовільний 

Памятки історії національного значення 

Козацьке кладовище 1648-1651 рр. 

м. Кременець, 

підніжжя гори 

Черча 

задовільний 

Пам’ятки архітектури місцевого значення 

Каплиця 

Б. Хмельницького 
ХVІІ століття с. Підлісці задовільний 

Церква Св.Трійці (мур) ХІV-ХVІІІст. 
с. Стіжок гора 

Данилова 
задовільний 

Церква Преображення 

Господнього (мур.) 
1872 р. 

с.Стіжок на схилі 

гори Замок 
задовільний 

Пам’ятки історії та монументального мистецтва 

Пам’ятник жертвам 

холери 
- 

м. Кременець 

гора Дівочі скелі 
задовільний 

 

Отже, територія парку має високий рекреаційний потенціал та 

заслуговує на увагу з боку рекреантів. Цьому сприяють як кліматичні 

умови території, так і мальовничі горбогірні краєвиди з великою 

кількістю лісного покриття що є необхідним для проведення рекреації 

населення. Також уваги рекреантів заслуговують історико-культурні 

пам’ятки міста Кременець і інших населених пунктів що входять до 

земельного фонду парку. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ 

ПОТОКАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Туристичним підприємствам важливо оцінювати ефективність як 

результат власної діяльності, що дає можливість визначати його 

здатність отримувати найкращий результат, використовуючи існуючі 

ресурси, та свідчить про рівень управлінських навичок керівників. 

Ефективність діяльності туристичних підприємств залежить від 

рівня її організації, інноваційної активності, якості та 

конкурентоспроможності туристичного продукту, якісного управління 

витратами, персоналу, репутації підприємства, управління 

інформаційними потоками тощо. 

Усі елементи організаційного середовища туристичних підприємств 

(внутрішнього та зовнішнього) пов’язані та взаємодіють завдяки 

інформаційним потокам, забезпечення ефективності управління якими 

відіграє суттєву роль у їх ефективній діяльності загалом. На нашу 

думку, завдання управління інформаційними потоками полягає у 

забезпеченні такої взаємодії вищезазначених елементів, яка б сприяла 

досягненню цілей туристичних підприємств, забезпечуючи їм тривалу 

конкурентоспроможність на ринку, створенню єдиного інформаційного 

простору із виробниками туристичних послуг і споживачами [1]. 

Для туристичних підприємств особливо характерна інформаційна 

насиченість діяльності, тобто використання значних обсягів інформації, 

особливо тієї, яка пов’язує їх із зовнішнім середовищем 

господарювання. Вплив споживачів, постачальників, конкурентів, 

держави на діяльність підприємства трансформується у зовнішні вхідні 

інформаційні потоки. Зовнішні вихідні потоки інформації відображують 


