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ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЕКСКУРСІЙНИЙ: ПОТЕНЦІАЛ, 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Ідеальне місто-фортеця в межиріччі двох Бистриць, оточене 

пасмом Карпатських гір з давніх-давен приваблювало мандрівників, 
адже звідси рукою подати до найпривабливіших курортних місце-
востей Карпат. Саме тому Івано-Франківськ довгий час асоціювався в 
уяві більшості туристів як коротка транзитна зупинка на шляху в 
гори, транспортний вузол, туристичні ворота в Карпати, місто 
неподалік Львова. Проте з кожним роком обласний центр все більше 
приваблює туристів як самодостатня, європейська, колоритна перлина 
Прикарпаття з потужним природним, історико-культурним, етногра-
фічним потенціалом, збереженими традиціями, звичаями [1, 5, 7]. 
Одним з пріоритетних видів туризму в місті є екскурсійно-
пізнавальний, адже Прикарпаття серед лідерів за кількістю прийнятих 
екскурсантів [3]. 

Передумовами екскурсійної привабливості міста є: 
 вдале географічне розташування на перетині етнографічних 

районів, близькість до кордонів держав-членів ЄС, курортів, грантові 
програми транскордонного співробітництва; 
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 широка пропозиція турів в Карпати з Івано-Франківська; 
 розвинута готельно-ресторанна мережа; 
 статус «міста-прогулянки», одного з найбільш безпечних, 

комфортних обласних центрів, дворазового переможця ПАРЄ в 
номінації «Приз Європи» [3]. 

Позитивним трансформаціям розвитку Івано-Франківська як 
екскурсійного центру та збільшенню кількості екскурсантів сприяє 
низка факторів:  

 пріоритетний напрямок розвитку екскурсійного туризму в 
Програмі розвитку туристичної галузі міста на 2016–2020 рр. [6]; 

 розвиток фестивального туризму: «Свято Ковалів», Porto 
Franko, «Карпатський простір», «Свято винограду та вина», «Станіс-
лавівська мармуляда», «Питні меди», «Свято Хліба» тощо [4]; 

 відкриття ТІЦ з надання консультативних послуг гостям 
міста, встановлення інформаційно-туристичних стендів з QR-кодами 
вздовж туристичних маршрутів, віртуальних аудіогідів, мобільного 
додатку «Івано-Франківськ для туристів» з переліком туристичних 
об’єктів та об’єктів, доступних для осіб з особливими потребами [2]; 

 проведення безкоштовних оглядових та тематичних екскурсій 
для мешканців та гостей міста, екскурсій для людей з особливими 
потребами, квестів для учнівської та студентської молоді, 
впровадження авторських екскурсійних та вело маршрутів; 

 курси екскурсоводів за підтримки Всеукраїнської асоціації гідів; 
 промоція міста як гастрономічної перлини Карпатського краю; 
 впровадження низки унікальних проектів, які якісно змінюють 

«обличчя» міста: «Франківськ, який треба берегти», «Промприлад. 
Реновація», «Карпатська мережа кулінарної спадщини», «Східноєвро-
пейські перлини: створення та просування продуктів міського 
культурного туризму в транскордонному просторі», «Івано-Франківськ 
(Станиславів) – столиця ЗУНР», «Івано-Франківська область – край 
для туризму» [8] тощо; 

 відкриття мистецької галереї Бастіон (відновлені руїни 
фортеці).  

Розвиток екскурсійного туризму в Івано-Франківську є пріори-
тетним, перспективним, потребує подальших наукових досліджень та 
низки заходів, зокрема: 

 стабілізація політико-економічної ситуації в Україні, 
залучення інвестицій в місто, сприяння міжнародній співпраці; 

 розвиток міської туристичної інфраструктури, покращення 
транспортної доступності, збільшення кількості бюджетних закладів 
розміщення; 
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 промоція «брендовості» самого міста, а не лише області із 
залученням IT та PR технологій; 

 якісна практична підготовка гідів, зокрема проведення 
екскурсій іноземними мовами; 

 розвиток внутрішнього туризму, включення екскурсій по 
місту в туристичний продукт місцевих та всеукраїнських туристичних 
фірм; 

 відновлення ключових екскурсійних об’єктів – підземель 
колишньої фортеці, об’єктів польсько-австрійського періоду, радянської 
доби, подальша реставрація палацу Потоцьких, відновлення руїн Тисме-
нецької брами тощо; 

 розвиток інтерактивності місцевих музеїв; 
 акцент на гастрономічній привабливості міста. 
Вищенаведені заходи сприятимуть туристичній привабливості 

Івано-Франківська та формуванню іміджу «екскурсійної перлини 
Прикарпаття». 
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