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Громадська організація «Туристична  
Асоціація Івано-Франківщини» 
(ТАІФ)
є добровільним громадським 
об’єднанням, неприбутковою 
організацією, 
непідприємницьким товариством, 
що діє на принципах добровільності, 
самоврядності, вільного вибору території 
діяльності, рівності перед законом, 
відсутності майнового інтересу учасників, 
прозорості, відкритості та публічності. 

Дата державної реєстрації ТАІФ –  
17 листопада 2003 року. 

Мета діяльності ТАІФ:
розбудова туристичної галузі у 
Карпатському регіоні як ключового 
чинника сталого розвитку та підвищення 
добробуту місцевих громад. 

Завдання ТАІФ:
•  Заохочення подорожей та довшого 

перебування туристів в регіоні та 
формування їх позитивних вражень;

•  Просування туристичних дестинацій 
Карпатського регіону в Україні та поза 
її межами; 

•  Покращення транспортної, логістичної 
та інформаційної доступності; 

•  Формування сприятливої для розвитку 
туризму національної та місцевої 
політики.
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Напрямки діяльності 
ТАІФ у 2017 році

Напрямки діяльності ТАІФ у 2017 році

Новий  
туристичний  
досвід  
та продукти 

•	  Генерування ідей та 
розробка концепцій 
для нових туристичних 
продуктів

•	  Започаткування та 
адміністрування 
туристичних продуктів

Навчання  
та розбудова 
потужності  
місцевих 
бенефіціарів

•	  Дослідження та 
розвиток потенціалу 
місцевої спадщини

•	  Організація навчальних 
подій та подорожей для 
учасників туристичного 
ринку 

•	  Налагодження 
партнерства, створення 
та підтримка мереж

•	  Розробка інформаційних 
ресурсів та навчального 
інструментарію 

•	  Створення та 
фасилітація креативних 
груп

Дослідження  
та аналітика 

•	  Визначення допустимого 
навантаження, 
планування туристичних 
потоків, аналіз впливів

Створення ідентичності  
та просування дестинацій

•	  Маркетинг іміджу та брендинг 
територій

•	  Ринкові комунікації
•	  Проведення іміджевих подій та 

створення промоційних пакетів
•	  Ознайомчі візити для туроператорів, 

туристичних оглядачів та блогерів
•	  Участь у профільних виставках

Захист та адвокація  
прав суб’єктів 
туристичного ринку

•	  Моніторинг та аналіз регуляторного 
середовища 

•	  Представлення інтересів суб’єктів 
туристичної діяльності в органах влади 

•	  Правова допомога та юридичний 
супровід суб’єктів туристичної 
діяльності 
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Кількісні показники діяльності  
ТАІФ у 2017 році

Тренінги та 
навчальні тури 

13

Партнерські 
зустрічі   

5

Ознайомчі 
візити для 

туроператорів 

2

Засідання 
креативних груп  

4

Нові стенди 
інтерпретації 

cпадщини  

3

Нові 
видання 

6

Подані проектні 
пропозиції  

5

Створені фахові 
посібники   

1

Укладені угоди  
та схвалені стратегічні 

документи

2

Участь у національних 
та міжнародних 

публічних заходах

9   

Учасники 
заходів 

406

Відвідувачі Центру 
спадщини  Вигодської  

вузькоколійки 

8000

Кількісні показники діяльності ТАІФ у 2017 році
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Новий туристичний  
досвід та продукти
Наша діяльність зі створення нових 
туристичних продуктів та послуг базується на 
кількох основних принципах – це забезпечення їх 
сталості та самоокупності, збалансованість 
цілей економічного зростання та збереження 
довкілля, орієнтованість  на задоволення 
соціальних та економічних потреб місцевих 
громад, ефективне управління   їх історичною, 
культурною та природною спадщиною 
з максимальною користю для сучасників та 
нащадків.

При створенні нових туристичних продуктів 
ми, як правило, проходимо поетапний шлях від 
генерування ідеї до налагодження повноцінного 
функціонування продукту, що гарантує 
ефективне втілення задуму та господарську 
самоокупність. Зазвичай наші продукти 
є інноваційними, ключовими/якірними та 
мають стратегічне значення для розвитку 
громад та регіону, а в окремих випадках навіть 
змінюють характер місцевої економіки, будучи 
каталізаторами її  динамічного  розвитку та 
позитивних перетворень.

Серед туристичних продуктів, що є нашими 
здобутками – Екотуристичний візит-центр 
Карпатського національного природного парку 
(м. Яремче, спільно адмініструється ТАІФ та 
Карпатським національним природним парком), 
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки 
(селище Вигода Долинського району; спільно 
адмініструється ТАІФ та Вигодською селищною 
радою), гастрономічний тур, присвячений 
карпатській кулінарній спадщині, що охоплює гірські 
регіони України, Румунії, Словаччини та Угорщини, 
тур для шанувальників міського культурного 
туризму історичними містами Західної України 
(Львів, Івано-Франківськ, Коломия) та Східної 
Польщі (Люблін, Замосць, Пшеворськ), індивідуальні 
аудіо екскурсії Івано-Франківськом та Коломиєю, 
облаштування місцевості поблизу унікального 
болота Рудяк у Карпатському національному 
природному парку та низка інших атракцій.

Слугуючи причиною приїзду, затримки та 
витрачань відвідувачів у відповідній місцевості, 
ці продукти забезпечують зайнятість сотень 
людей, а відтак допомагають генерувати 

Новий туристичний досвід та продукти

додаткові доходи для місцевої економіки, 
бюджету та місцевих мешканців, сприяють 
збереженню довкілля й культурної спадщини 
та підносять  їх цінність. Зрештою, зазначені 
продукти підвищують імідж місцевих громад 
та слугують предметом гордості для місцевих 
мешканців.

У 2017 році нами підготовлено ряд 
проектних пропозицій для створення 
нових туристичних продуктів, в т.ч. 
центру спадщини «Фортеця Пнів» у с. Пнів 
Надвірнянського р-ну та інтерпретаційно-
освітньої інфраструктури на гідрологічній 
пам’ятці  природи загальнодержавного 
значення – болоті Ширковець біля 
селища Вигода Долинського району, 
а також розширено інтерактивну 
експозицію Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки. 
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Генерування ідей та розробка концепцій для нових 
туристичних продуктів

У звітному році фахівцями ТАІФ підготовлено та подано 5 проектних  пропозицій, 
спрямованих на створення нових туристичних продуктів та формування 
туристичного досвіду в рамках таких  конкурсів і програм:

4) Конкурс пілотних проектів ініціативи 
«Mayors for Economic Growth Pioneer 
Projects» /«Мери за Економічне 
Зростання» Європейської Комісії 
у партнерстві з Пнівською сільською 
радою Надвірнянського р-ну (виготовлення 
проектно-кошторисної документації 
та будівництво унікального об’єкта 
інтерпретації Пнівського замку «Фортеця 
Пнів» як ключової атракції для розвитку 
місцевих громад Надвірнянського району). 

5) Конкурс «Невеликий Грант – 2018» 
Посольського Фонду США зі збереження 
культурної спадщини, AFCP (консервація 
руїн Пнівського замку, виготовлення 
проектно-кошторисної документації для 
будівництва Центру спадщини «Фортеця 
Пнів»).

Новий туристичний досвід та продукти

1) Програма  транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-
Україна, 2014 – 2020 Європейського 
Інструменту Сусідства і Партнерства 
(створення елементів інтерпретаційно-
освітньої інфраструктури біля болота 
Ширковець на маршруті «Карпатського 
трамваю»).

2) Програма транскордонного 
співробітництва Угорщина – 
Словаччина – Румунія – Україна 2014-
2020 Європейського Інструменту 
Сусідства і Партнерства (розвиток 
лісової школи на базі Центру спадщини 
Вигодської вузькоколійки та створення 
інтерпретаційно-освітньої інфраструктури 
на болоті Ширковець).

3) Програма транскордонного 
співробітництва Угорщина – Словаччина – 
Румунія – Україна 2014-2020, 
Європейського Інструменту Сусідства 
і Партнерства (створення туристичних 
продуктів, заснованих на унікальних 
традиціях карпатських етносів у 
прикордонних регіонах України, Угорщини, 
Словаччини та Румунії);
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19 червня 2017 року ТАІФ уклала договір 
з ДП «Вигодське лісове господарство» про 
довгострокове тимчасове  користування 
лісовою ділянкою в Мізунському 
лісництві поблизу болота Ширковець 
в освітньо-виховних цілях, що створює 
юридичні підстави для розміщення тут 
унікального  інтерпретаційно-освітнього 
об’єкта для різних груп відвідувачів.
Також рішенням виконкому Вигодської 
селищної ради від  30 травня 2017 р. № 43 
ТАІФ надано дозвіл на розміщення у селищі 
Вигода павільйону  з інтерактивним  
стендом, присвяченим дикій природі. 
Призначенням такого павільйону буде 
підвищення інтересу та обізнаності 
відвідувачів щодо дикої природи, 
культивування шанобливого ставлення до 
природної спадщини краю, спонукання до її 
охорони.

ТАІФ ініціювала та супроводжувала 
виготовлення детального плану 
території навколо Пнівського замку 
та виготовлення землевпорядної 
документації для майбутнього будівництва 
Центру спадщини Пнівського замку 
й облаштування місця для паркування 
транспортних засобів, чим створено 
передумови консервації руїн замку та 
створення  центру інтерпретації спадщини 
«Фортеця Пнів» (травень-грудень 2017 р.).

В рамках проекту ЄС «Івано-Франківська 
область – край для туризму, що 
виконувався Івано-Франківською 
облдержадміністрацією в рамках програми 
«Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні» з серпня 2014 
по листопад 2017 р., експерти ТАІФ 
здійснювали супровід та надавали 
консультаційну підтримку координатору 
проекту – управлінню міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, туризму 
та інвестицій ОДА з питань будівництва та 
відкриття візит-центрів у с. Ільці  (присілок 
 Голиці) Верховинського району та                
у м. Галич (вул. Об’їзна) (січень – листопад 
2017 р.). Візит-центри – це атрактивні 
зупинки туристичних автобусів 

і короткотермінового відпочинку туристів 
з кінозалами для перегляду пізнавального 
відео про місцевість, облаштованими 
зонами відпочинку, ділового спілкування 
та конференц-залами. Нині вказані об’єкти 
передані у власність місцевих громад та 
виконують функцію центрів туристичної 
 інформації.

Створення концепцій 
інтерпретації об’єктів 
спадщини

Впродовж року проводилося дослідження 
історичних архівних документів щодо 
Пнівського замку з метою розробки 
концепції інтерпретації його спадщини 
для майбутнього Центру «Фортеця Пнів». 
Знайдено документи польською мовою,  
що стосуються замкової спадщини 
Галичини XVII ст.

Започаткування  
та адміністрування 
туристичних продуктів

Для розширення експозиції Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки 
ТАІФ допомагала Вигодській селищній 
раді подати на  VІI обласний конкурс 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування  проект «Розширення 
пізнавальної експозиції Центру спадщини 
Вигодської вузькоколійки» (2016 р.), який 
було визнано  переможцем конкурсу. 
В рамках реалізації даного проекту 
було виготовлено 3 додаткові стенди 
«Голоси птахів», «Знахідки лісу», панель 
для фотографування та доповнено стенд 
«Болото Ширковець» кутком з запахами 
рослин, що ростуть на ньому (січень – 
квітень 2017).

Новий туристичний досвід та продукти
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Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, створений в рамках проекту «Карпатські вузькоколійки», 
що виконувався у 2013 – 2015 роках Туристичною Асоціацією Івано-Франківщини у партнерстві 
з Вигодською селищною радою, Івано-Франківською облдержадміністрацією та адміністрацією 
Марамуреського гірського парку  (Румунія) розташований у самому центрі селища Вигода,  
де проходить найстаріша вузькоколійна залізниця Карпат. 
Будівля Центру спадщини (1855) – це колишня резиденція засновника Вигодської вузькоколійки 
Леопольда Поппера фон Подрагі. Після відкриття у 2015 році Центр спадщини Вигодської 
вузькоколійки разом з Карпатським трамваєм став ключовою атракцією Долинського району.
Центр допомагає оптимально спланувати подорож та пропонує унікальну екскурсію, що відкриває 
до цього часу незвідані факти про Карпатську природу й історію нашої місцевості, тісно пов’язану 
з деревообробним промислом та вузькоколійною залізницею. На сьогодні експозиція Центру містить 
19 інтерактивних стендів, проте вона постійно розширюється й доповнюється. 

Центр є комунальним підприємством, що 
адмініструється Вигодською селищною 
радою спільно з ТАІФ. За 2017 рік Центр 
відвідало 8 тис. гостей (для порівняння – 
населення Вигодської селищної ради, 
що включає смт. Вигода та с. Пациків, 
становить 3 тис.100 мешканців).

Новий туристичний досвід та продукти
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Організовуючи різнопланові консультації, навчання та інші заходи, ми прагнемо поділитися 
нашими досвідом та надати місцевим учасникам туристичного ринку необхідні практичні 
навички й знання для ефективного використання потенціалу та наявних ресурсів краю як 
туристичної дестинації, розширення можливостей для бізнесового розвитку, реагування 
на конкурентні виклики та розвитку власної справи. Для створення нових продуктів ми 
налагоджуємо стале партнерство із громадами, місцевими органами влади, науковими та 
природоохоронними установами, галузевими асоціаціями, у співпраці з якими проходимо весь 
процес від формування концепції нового продукту до запуску його «під ключ». 

Часто до процесу створення продукту і з метою ефективного планування у сільських громадах 
залучаються місцеві освітяни,  працівники культури, лісового господарства, а також  шкільна 
й студентська молодь – головний стратегічний ресурс громад та їхнє креативне ядро.



Дослідження та розвиток потенціалу 
місцевої спадщини

Туристична Асоціація Івано-Франківщини 
у партнерстві з Пнівською сільською радою 
Надвірнянського району  подала проект 
на Конкурс пілотних проектів ініціативи 
ЄС «Мери за Економічне Зростання», 
що передбачає виготовлення проектно-
кошторисної документації та будівництво 
унікального об’єкта інтерпретації спадщини 
«Фортеця Пнів» як ключового чинника 
економічного зростання громади села 
Пнів та сусідніх громад (квітень – вересень 
2017 р.).  На даний час ТАІФ фасилітує 
процес розробки стратегічного плану 
розвитку громади с. Пнів.

З метою ознайомлення з особливостями 
планування, будівництва, концепціями 
інтерпретації природи, культури, історії 
та промислової спадщини у контексті 
створення майбутнього центру спадщини 
фортеці Пнів та інтерпретаційно-освітньої 
інфраструктури на болоті Ширковець, 
представники ТАІФ відвідали визнані 
атракції та інтерактивні музеї в Ірландії  
(08-12 червня 2017 р.) та в Румунії  
(22 листопада 2017)

Навчання та розбудова потужності місцевих бенефіціарів
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(Івано-Франківськ, 26.04.2017), щодо 
роботи з клієнтом (Яремче, 20-22 квітня 
2017), та з маркетингу послуг у сфері 
сільського зеленого туризму для 
власників зелених садиб та працівників 
туристично-інформаційних центрів Івано-
Франківської області (Івано-Франківськ, 
29 вересня 2017). Така допомога включала, 
зокрема, підготовку програм, пошук 
фахових експертів, залучення учасників 
(власників зелених садиб).

Організація навчальних подій та подорожей 
для суб’єктів туристичного ринку 

У 2017 році ТАІФ неодноразово презентував 
власний досвід в рамках трьох навчальних 
візитів «Огляд кращих практик співпраці 
влади, бізнесу та ОГС в реалізації проектів 
розвитку громад Івано-Франківської 
області» для понад 90 представників 
Луганської та Донецької областей до Івано-
Франківщини, що здійснювались в межах 
програми «Відновлення самоврядування 
та примирення в охоплених конфліктом 
громадах України» за підтримки ПРООН 
(квітень – червень 2017 р.).

Представникам трьох делегацій Сходу 
України було представлено результати 
успішної реалізації  проектів ТАІФ, 
спрямованих на місцевий розвиток 
(Екотуристичний візит-центр у м.Яремче, 
Центр спадщини Вигодської вузькоколійки, 
аудіо екскурсії Івано-Франківськом).
Експерти ТАІФ надали допомогу 
управлінню міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій 
Івано-Франківської ОДА у проведенні 
окремих сесій трьох тренінгів з організації  
сільського зеленого туризму у рамках 
реалізації проекту ЄС «Івано-Франківська 
область – край для туризму», в т. ч. 
тренінгів з основ бізнес-планування  
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В ході тренінгів власники садиб мали 
нагоду  вдосконалити вміння працювати 
з клієнтом, а представники ТІЦ – розвинути 
інформаційні навички  на основі досвіду 
Львівського Туристично-інформаційного центру, 
представленого його керівником Оленою 
Голишевою. Представники обох цільових груп 
попрацювали над розробкою місцевої комплексної 
туристичної пропозиції, що поєднувала послуги 
проживання, харчування та оригінальну 
відпочинкову програму в синергії з гідами, 
місцевими сторітейлерами, перформерами, 
представниками атракцій. В ході тренінгів 
були надані фахові рекомендації з підготовки 
та розвитку персоналу, підвищення кваліфікації 
та професіоналізму зайнятих у туристичній 
сфері. Голова Асоціації індустрії гостинності 
України Олександр Лієв провів для представників  
туристичного бізнесу області інтерактивну 
лекцію «Рекомендації для туристичних 
дестинацій», їх увазі також була запропонована 
лекція «Соціальні стилі поведінки – можливості 
для кращого розуміння людей» та ситуаційна 
гра «Work-Shop: презентація туристичних 
продуктів».

В рамках навчального візиту представників 
ОТГ Тернопільської області «Досвід 
підготовки інвестиційних проектів, 
які фінансуються з фондів донорських 
організацій та залучення їхніх коштів 
в розвиток інфраструктури громад» 
у співпраці з Івано-Франківським Центром 
розвитку місцевого самоврядування 
(проект U-Lead) експерти ТАІФ підготували 
та провели семінар з питань створення 
ключових туристичних продуктів для 
розвитку громад на базі Центру спадщини 
Вигодської вузькоколійки (9 червня 2017 р.). 

Учасники семінару ознайомилися 
з досвідом ТАІФ зі створення Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки, що за 
два роки cуттєво пожвавив відвідуваність 
місцевості і фактично змінив обличчя 
Вигоди та дав поштовх громадам довкола 
селища генерувати і втілювати нові ідеї для 
розвитку (засновано кластер представників 
туристичної галузі, відкрито декілька нових 
атракційних закладів харчування тощо).
ТАІФ організувала та провела у селищі 
Вигода виїзну сесію семінару-практикуму 
«Роль туризму в економічному зростанні 
громад» для представників новостворених 
об’єднаних територіальних громад Івано-
Франківської області (Асоціація міст 
України, проект «Партнерство для розвитку 
міст» ПРОМІС). Учасники ознайомилися 
з досвідом створення та запуску Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки, іншими 
історіями успіху з ефективного залучення 
коштів міжнародної технічної допомоги та 
впровадження проектів, спрямованих на 
розвиток туризму та місцевий економічний 
розвиток (23 серпня 2017 р.).
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Крім того, у 2017 році організовувалися 
навчальні візити до Центру спадщини 
Вигодської вузькоколійки для представників 
новоутворених ОТГ, яким була презентована 
модель Центру  спадщини, що розширює  
можливості для місцевого розвитку та 
допомагає нейтралізувати труднощі та 
проблеми, якими можуть супроводжуватись 
процеси децентралізації. 

Зокрема, експерти ТАІФ провели дві 
навчальні сесії в рамках ознайомчих 
візитів до Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки для представників 
органів місцевого самоврядування та 
громадських активістів Білоберізької ОТГ 
Верховинського району (21 вересня 2017 
р.) та Печеніжинської ОТГ Коломийського 
району (5 жовтня 2017 р.). Візити 
були організовані в рамках  і ніціативи 
 «Демократія та розбудова громад  через 
розуміння та розвиток місцевої спадщини»,  
що виконується ГО «Агентство з розвитку 
приватної ініціативи» в рамках проекту 
«Підтримка реформи децентралізації 
в Україні» ВГО «Громадянська мережа 
«ОПОРА» за підтримки Посольства Великої 
Британії в Україні. 
В результаті візитів, представники 
кожної з громад, сформували ідеї щодо 
змісту майбутніх туристичних продуктів, 
окреслили коло можливих клієнтів, 
ознайомились з аспектами адміністрування 
та розвитку атракцій, заснованих на місцевій 
матеріальній та нематеріальній спадщині.

Налагодження партнерства, 
створення та підтримка 
мереж

23 червня 2017 року ТАІФ організувала  
зустріч українських партнерів Карпатської 
мережі кулінарної спадщини, де були 
обговорені плани діяльності та розвитку 
Мережі на найближчу перспективу, 
партнери обмінялися думками щодо 
підходів до просування мережі та 
розширення мережі, представили нові 
локальні продукти, що популяризують 
карпатську кухню, створені за останній 
період. Новим партнерам були вручені 
сертифікати  та знаки Мережі (м.Івано-
Франківськ).

Фахівці ТАІФ взяли участь у міжнародному 
форумі Partner Search Forum для пошуку 
партнерів та подальшого подання 
спільної проектної пропозиції на конкурс 
в рамках Програми транскордонного 
співробітництва Угорщина – Словаччина – 
Румунія – Україна 2014 – 2020 (м. Кошице, 
Словаччина, 26 липня 2017 р.). 

ТАІФ також ініціювала та провела зустріч 
зі словацькими  партнерами з метою 
обговорення та підготовки проектної 
пропозиції для участі у вказаній програмі  
(м. Кошце, Словаччина, 27 липня 2017 р.).
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Карпатська мережа кулінарної спадщини
Карпатська мережа кулінарної спадщини 
заснована у квітні 2012 року Туристичною 
асоціацією Івано-Франківщини (Україна), 
Виконавчим комітетом Івано-Франківської 
міської ради (Україна), Асоціацією «Еколоджік» 
(Румунія), Торгово-промисловою палатою повіту 
Сату-Маре (Румунія), Асоціацією Шамос-Базар 
(Угорщина), Кошицькою регіональною філією 
Словацької торгово-промислової палати та 
промисловості (Словаччина) в рамках проекту  
ЄС «Карпатська мережа кулінарної спадщини».
Метою мережі є – популяризація ролі та 
різноманіття карпатської кухні і кулінарних 
традицій як чинників сталого регіонального 
розвитку та збереження місцевої культурної 
спадщини. Мережа є неформальною 
міжнародною структурою, відкритою для 
вступу до неї громад інших Карпатських 
регіонів, яка має власний бренд / знак та власну 
програму сертифікації якості своїх партнерів на 
відповідність даному знаку.
Створюючи Мережу, організації-засновники, 
виходили з того, що карпатська кухня та 
гастрономія, зокрема з огляду на місцеві 
традиції, культуру, особливості та засоби 
сталого виробництва, може стати суттєвим 
чинником збереження культурної спадщини, 
біорізноманіття, а також соціально-
культурного розвитку та підвищення добробуту 
карпатських місцевих громад. При цьому, 
в цільових регіонах Мережі сектори виробництва 
традиційних харчових продуктів та гастрономії 
є визначальними для багатьох сільських громад. 
Сьогодні Мережа нараховує 96 партнерів, серед 
яких фермерські господарства, ресторани, 
зелені садиби, виробники традиційних продуктів 
харчування, навчальні заклади, що готують 
спеціалістів кулінарної та туристичної галузей. 
Туристична Асоціація Івано-Франківщини 
є головним координатором Мережі, а також 
її національним координатором в Україні.
За матеріалами www.culinaryheritage.org

Крім того, були проведені зустрічі 
з партнерами ТАІФ в Румунії – 
представниками Адміністрації 
Марамуреського гірського природного 
парку та Торгово-промислової палати 
повіту Сату-Маре (м. Вішеу-де-Сус та 
м. Сату-Маре, 19-22 листопада 2017 
р.), метою яких стало обговорення 
концепцій майбутніх спільних проектів 
для подання на конкурс в рамах Програми 
транскордонного співробітництва 
Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 
2014-2020, узгодження ролей та функцій 
партнерів.
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Не зосереджуючись на усталених та неодноразово описаних проявах поваги до спадщини (культурно-
просвітницькій, рекреаційній, навчально-дослідницькій, охоронній та відновлювальній діяльності), 
автори посібника подали тему спадщини через економічний аспект, який, на жаль, в сучасній Україні 
є маловідомим та малодослідженим. Тому особливі акценти цього посібника – комплексний аналіз впливу 
спадщини у широкому її розумінні на місцеву економіку та на майбутній розвиток громад, адаптація 
спадщини та її використання в сучасних економічних умовах, кращі практики залучення спадщини 
як рушійної сили та ключового ресурсу для розвитку місцевих спільнот тощо. Посібник складається 
з п’яти розділів, присвячених окремим темам, що можуть використовуватися незалежно одна від одної, 
або ж бути дослідженими в комплексі: Сприйняття та розуміння поняття спадщини; Спадщина як 
економічна категорія та ресурс розвитку сільських громад; Громада, спадщина та розвиток туризму 
(економіки відвідування); Інтерпретація як інструмент управління спадщиною, планування інтерпретації; 
Креативний потенціал у сільській місцевості і як ним скористатися; Що робити далі. Короткі поради 
або Як дати місцевій спадщині нове життя.
З передмови посібника, джерело: www.taif.org.ua
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Одним з найбільш масштабних справ ТАІФ 
у звітному році стало створення посібника 
для громад щодо використання спадщини 
для місцевого економічного розвитку 
«Від глухої провінції до креативного 
місця – креш-тест для малих громад. 
Путівник економікою спадщини». Контент 
посібника було підготовлено в рамках 
ініціативи «Демократія та розбудова 
громад через розуміння та розвиток 
місцевої спадщини» ГО «Агентство 
з розвитку приватної ініціативи» 
в рамках проекту «Підтримка реформи 
децентралізації в Україні» за підтримки 
Посольства Великої Британії в Україні. 
Посібник є першим в Україні виданням, 
в якому узагальнено та проаналізовано 
значення місцевої спадщини для місцевого 
економічного розвитку та описано 
сучасний інструментарій управління 
нею, яких можуть використовувати малі 
громади (жовтень – грудень 2017 р.).

Розробка інформаційних ресурсів та навчального  
інструментарію 

http://www.taif.org.ua


Це неодноразово доведений факт – природна 
та культурна спадщина здатні створювати 
значну додану вартість та мати суттєвий 
економічний вплив на рівні підприємств 
(господарств), галузей, регіонів, країн і навіть 
на глобальному рівні, як це є у випадку 
Всесвітньої культурної та природної 
спадщини універсальна цінність для людства 
якої визнана ЮНЕСКО.

ПУТІВНИК ЕКОНОМІКОЮ СПАДЩИНИ
Від глухої провінції до креативного місця – креш-тест для малих громад
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В Україні існує близько 805 об’єктів культурної спадщини національного значення 
(з них 478 – у сільській місцевості) та 5664 – місцевого значення (4244 у сільській 
місцевості), а природно-заповідний фонд налічує 8245 територій та об’єктів 
з різним охоронним статусом та загальною площею 4,318 млн. га. Крім того, поза 
офіційним обліком перебуває чимала кількість культурних та природних об’єктів 
спадщини без охоронного статусу та нематеріальна культурна спадщина.



Створення та фасилітація  
креативних груп

Формат робочої групи чи групи 
з планування за участю є перевіреним 
та ефективним інструментом, зокрема, 
при стратегічному плануванні місцевого 
розвитку, який ТАІФ пропонує 
застосовувати  громадам. При цьому 
ТАІФ виступає в ролі фасилітатора та 
модератора таких груп, забезпечує їх 
експертний супровід.
 
У 2017 році фахівці ТАІФ фасилітували 
діяльність кількох груп, що працювали над 
генерацією ідей туристичних продуктів, 
заснованих на місцевій спадщині у 
Печеніжинській та Білоберізькій ОТГ, 
а також координували створення та 
діяльність робочої групи  з розробки 
плану місцевого економічного розвитку 
територіальної громади села Пнів. 
Зокрема, фахівці ТАІФ разом з 
представниками Пнівської сільської ради 
взяли участь у інформаційній сесії для 
переможців першого етапу конкурсу 
пілотних проектів ініціативи ЄС «Мери за 
Економічне Зростання» (м. Київ 31 липня 
2017). За підсумками зустрічі в с. Пнів 
ініційовано створення робочої групи 
з розробки плану місцевого економічного 
розвитку та розпочато збір та аналіз 
необхідних показників для розробки 
плану.

Експерти ТАІФ взяли участь в розробці 
та проведенні двох творчих майстерень 
з розвитку та збереження місцевої 
спадщини в Білоберізькій ОТГ (15 
листопада 2017) та Печеніжинській ОТГ 
(14 грудня 2017). Метою майстерень стало 
налагодження контактів між лідерами 
громад та експертами, стимулювання 
інтересу до кожної з ОТГ серед фахівців 
креативних галузей економіки, котрі 
можуть долучитися до реалізації 
стратегічних планів цих громад та 
допомогти лідерам громад знайти цікаві 
та неординарні рішення для розвитку 
території. 

Навчання та розбудова потужності місцевих бенефіціарів



В майстернях взяли участь Андрій Дьомін – авторизований дилер компанії Doppelmayr Seilbahnen 
GmbH в Україні, Ростислав Держипільський – відомий режисер, народний артист України, директор-
художній керівник  Івано-Франківського академічного музично-драматичного театру ім. Івана Франка, 
генеральний директор проекту PORTO FRANKO, Олексій Зобків та Роман Гончарик – молоді креативні 
архітектори, Ярема Стецик – івано-франківський художник, музикант і дизайнер, Наталія Якименко 
-заступник голови Всеукраїнської спілки вівчарства й козівництва, голова кооперативу «Татусеві 
кізоньки», Сергій Підмогильний – голова Всеукраїнської асоціації пригодницького та еко туризму, 
Андрій Філіпенко – голова клубу «Тропа», проектант паркових зон відпочинку, Ростислав Шпук – 
креативний фотограф, та Оксана Федорович –  голова Туристичної Асоціації Івано-Франківщини 
(детальна інформація на www.arpi.org.ua).

Майстерні проходили в  рамках ініціативи 
«Демократія та розбудова громад через 
розуміння та розвиток місцевої спадщини»  
ГО «Агентство з розвитку приватної 
ініціативи» в рамках проекту «Підтримка 
реформи децентралізації в Україні» за 
підтримки Посольства Великої Британії в 
Україні. 
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Дослідження та аналітика 

У 2017 році ТАІФ відстежувала та 
обробляла основні статистичні дані про 
діяльність суб’єктів господарювання та 
споживання у туристичній галузі Івано-
Франківщини у порівнянні з регіонами-
конкурентами.

Дослідження та аналітика

Також ТАІФ супроводжувала та 
надавала фахову консультаційну 
підтримку в процесі аналізу соціально-
економічного стану громад Пнівської 
сільської ради Надвірнянського 
району для підготовки відповідного 
стратегічного плану розвитку громад.
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Створення ідентичності  
та просування дестинацій 
Ми вважаємо своїм стратегічним завданням – гідно позиціонувати Івано-Франківщину як цікаву 
туристичну дестинацію на внутрішньому та міжнародних ринках, поширювати інформацію про 
принади регіону, можливості та переваги відпочинку тут, внаслідок чого відвідування області стане 
бажаним для багатьох потенційних гостей, а сам регіон стане відомим на наших цільових ринках та 
у світі як місце, яке необхідно побачити та відвідати (must see and visit).

Здійснювана нами цільова маркетингова 
діяльність у 2017 році включала промоційні 
заходи (два ознайомчі тури з туристичними 
атракціями Долинського району для 
туроператорів Івано-Франківщини), участь 
у виставках та інших подібних промоційних 
подіях (9 відвіданих міжнародних та 
всеукраїнських заходів), маркетинг 
в соціальних мережах (підтримка 
офіційних Facebook-сторінок ТАІФ та 
Карпатської мережі кулінарної спадщини), 
виготовлення та розповсюдження 
промоційної літератури (підготовка та 
випуск промоційних матеріалів для Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки, 
мапи та двох тематичних брошур для 
промоціювання туристичних принад 
м. Івано-Франківська), допомога в процесі 
проведення добровільної категоризації 
садиб сільського зеленого туризму в Івано-
Франківській області тощо. Впродовж року 
ТАІФ підготувала 5 проектних пропозицій 
для міжнародних донорських інституцій, 
що передбачають комплексну діяльність 
з маркетингу територій, створення та 
просування туристичних продуктів.

У 2017 р. Асоціація заснувала соціальне 
підприємство – товариство з обмеженою 
відповідальністю «Знати про Карпати», 
державну реєстрацію якого проведено 
1 лютого 2017 р. Прибутки від діяльності 
підприємства планується спрямовувати 
на розвиток туризму в Івано-Франківській 
області, в т.ч. на створення нових атракцій 
для приваблення відвідувачів до регіону.

Маркетинг іміджу  
та брендинг територій

У 2017 році засноване ТАІФ соціальне 
підприємство ТОВ «Знати про Карпати» 
виступило виконавцем експертних послуг 
з добровільної категоризації індивідуальних 
засобів розміщення (садиб) сільського 
зеленого туризму в Івано-Франківській 
області в рамках проекту «Івано-
Франківська область – край для туризму», 
що виконувався Івано-Франківською 
облдержадміністрацією  в межах програми 
«Підтримка політики регіонального 
розвитку в Україні». У  результаті процедуру 
добровільної категоризації пройшли 100 
зелених садиб Івано-Франківської області, 
інформація про ці садиби була надана 
для каталогу садиб Прикарпаття, що був 
виданий в межах проекту українською 
та англійською мовами.
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Участь у профільних 
виставках та форумах

21-22 квітня 2017 р. – Всеукраїнський 
форум сільського/зеленого туризму 
(Вінницький Центр розвитку «Пангея 
Ультіма» за підтримки посольства Фінляндії 
в Україні). ТАІФ презентував власну історію 
успіху – створення Центру спадщини 
Вигодської вузькоколійки.

6 травня 2017 р. – I Міжнародний 
туристичний форум поріднених міст 
(м. Івано-Франківськ, виконавчий комітет 
міської ради). В рамках форуму був 
представлений туристичний потенціал  
Івано-Франківська та його партнерів – 
міст Арлінгтон (США), Брага (Португалія), 
Ніредьгаза (Угорщина), Ополє, Свідніца, 
Кошалін, Зєльона Гура, Люблін, Рибнік, 
Хшанув та дільниці Охота м. Варшави 
(Польща), міст Пшеров (Чехія), Бая-Маре 
(Румунія), Руставі (Грузія), Єлгава (Латвія), 
Страшенського району (Молдова), міста 
Брест (Білорусь). Модератор форуму – 
голова ТАІФ Оксана Федорович.

10 жовтня 2017 р. – форум «Туристичний 
бізнес як перспектива успіху Івано-
Франківського регіону» (м. Івано-
Франківськ, Центр підтримки бізнесу 
на базі Клубу ділових людей у рамках 
ініціативи EU4Business Європейського 
Союзу за підтримки ЄБРР). ТАІФ надала 
сприяння в підготовці форуму, голова 
ТАІФ Оксана Федорович взяла участь 
в панельній дискусії з питань розвитку 
туризму в містах України.

18-20 жовтня 2017 р. – Львівський 
Міжнародний Форум Індустрії 
Туризму та Гостинності «Туризм: 
Перезавантаження»/«Rethink Tourism» 
(Львівська міська рада). Виступ голови ТАІФ 
Оксани Федорович в рамках панельної 
дискусії «Роль об’єднаних територіальних 
громад у розвитку туристичних 
дестинацій» на тему «Центр спадщини 
Вигодської вузькоколійки: успішна практика 
створення ключової атракції для розвитку 
громади».
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24-25 жовтня 2017 р. – представники 
ТАІФ взяли участь у підсумковій 
конференції Програми транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна 
2014-2020 під девізом “Cross-border Warm-
up” в м. Жешув (Польща).

19-22 вересня 2017 р. – міжнародна 
конференція «Аппалачі / Карпати: 
Сталий розвиток гірських регіонів: 
Моделі, проблеми та перспективи». 
(ініціатива професора мережі універcитетів 
штату Джорджія Дональда Девіса; 
партнери – Лісова Служба США, 
Програма Фулбрайта в Україні, Беріа-
коледж (місто Беріа, штат Кентуккі, 
США), Центр соціальних та ділових 
ініціатив, Карпатський національний 
природний парк, Карпатський біосферний 
заповідник та Івано-Франківський коледж 
Прикарпатського університету імені 
Василя Стефаника). Тематика конференції: 
збереження природних ресурсів та 
розвиток сталого туризму, освіта та 
медицина у гірських районах Аппалачі 
(США) та Українських Карпат, а також 
збереження культурної спадщини як 
складової сталого розвитку. 

6-8 листопада 2017 –  представники ТАІФ 
взяли участь в одній з найбільших світових 
подій у сфері туризму – всесвітній виставці 
World Travel Market у Лондоні, (WTM 
London). 

9-10 листопада 2017 р. – Міжнародна 
конференція «Європейський та 
український рік культурної спадщини: 
співпраця, перспективи, виклики» (Івано-
Франківськ, Національне бюро «Креативна 
Європа», Представництво ЄС в Україні 
у партнерстві з Міністерством культури 
України). ТАІФ презентувала досвід 
створення ключових об’єктів для розвитку 
громад, заснованих на місцевій  спадщини 
на прикладі Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки. 

29 листопада – 01 грудня 2017 р. – 
Карпатський форум регіонального 
розвитку (м. Львів, Програма підтримки 
та розвитку місцевого самоврядування 
в Україні U-Lead). Метою заходу 
було налагодження діалогу з питань 
регіонального розвитку. ТАІФ презентував 
успішні практики приватно-публічного 
партнерства, продуктом якого є Центр 
спадщини Вигодської вузькоколійки.
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Ознайомчі візити для туроператорів, 
туристичних оглядачів та блогерів

У відповідь на потребу представників туристичного бізнесу в нових 
атракціях, що можуть сформувати нові унікальні враження туристів, 
нами було організовано два ознайомчі візити для місцевих 
туроператорів, що спеціалізуються на в’їзному внутрішньому 
туризмі.

12 травня 2017 р. – візит туроператорів Яремчанщини до Вигоди 
для знайомства з Центром спадщини Вигодської вузькоколійки, 
Карпатським трамваєм, місцевими закладами розміщення та 
харчування, іншими туристичними  закладами Долинського та 
Богородчанського районів, що можуть складати інтерес для туристів 
з Яремчанського напрямку.

8 червня 2017 р. – ознайомчий візит для гідів та туроператорів 
Івано-Франківської області до Центру Спадщини Вигодської 
вузькоколійки.

За  результатами згаданих візитів Центр спадщини Вигодської 
вузькоколійки та Карпатський трамвай  були включені до програм 
турів місцевих  туроператорів. У 2017 році 4 групи туристів, що 
приїздили на відпочинок до Яремче в рамках місцевих турів 
здійснили візити до Центру спадщини Вигодської вузькоколійки.
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Проведення іміджевих подій 
та створення промоційних 
пакетів

В рамках проекту ТАІФ та Вигодської 
селищної ради «Розширення пізнавальної 
експозиції Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки», що був визнаний 
переможцем VІI обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування соціальним підприємством 
ТАІФ «Знати про Карпати» підготовлено  та 
видано промоційну брошуру для Центру 
спадщини Вигодської вузькоколійки 
та кишенькові календарики (січень – 
квітень 2017 р.). Брошура та календарики 
накладом по 1000 примірників 
розповсюджуються в Центрі спадщини та 
на спеціалізованих подіях.
Також ТОВ «Знати про Карпати» 
підготувало та видало три промоційних 
видання для популяризації м. Івано-
Франківська як туристичної дестинації: 

•	  кишеньковий путівник «Івано-
Франківськ: місто-прогулянка» (3000 
примірників українською, польською та 
англійською мовами), 

•	  мапа «Будинки, що розповідають історії» 
(1500 примірників українською мовою), 

•	  відривна мапа центральною 
частиною міста Івано-Франківська для 
розповсюдження у центрі туристичної 
інформації міста (7000 примірників 
українською та англійською мовами) 

•	  буклет-календар подій Івано-
Франківська «Станіславські оказії» (6000 
примірників українською та англійською 
мовами) 

•	  буклет-огляд причин відвідати Івано-
Франківськ «Франик. 10 причин заїхати 
в гості» (6000 примірників українською 
та англійською мовами).
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Захист та адвокація прав суб’єктів туристичного ринку

Захист та адвокація прав  
суб’єктів туристичного ринку

Маючи налагоджені контакти з місцевою владою та репутацію фахових 
і відповідальних партнерів, ми беремо активну участь в діяльності робочих та 
дорадчо-консультативних структур при органах виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, представляючи інтереси суб’єктів туристичної діяльності. 
Представники ТАІФ взяли участь в установчому засіданні Туристичної ради Івано-
Франківської області, створеної  при Івано-Франківській облдержадміністрації  
(15 грудня 2017 року).

Впродовж року наші експерти надавали учасникам туристичного ринку фахові 
консультації, пропонували алгоритми захисту порушених прав, надавали допомогу 
у складанні звернень та процесуальних документів. Так, юристом ТАІФ надані 
консультації трьом суб’єктам туристичної діяльності щодо правових аспектів 
створення та діяльності зелених садиб, пекарні, оформлення відповідних дозвільних 
документів для початку діяльності, щодо отримання технічних умов  та підключення 
до газових мереж. Було надано розгорнуті консультації щодо найму працівників 
та оформлення трудових відносин. Підготовлено проекти 14 господарських та 
цивільно-правових договорів, 21 звернення до органів влади та дозвільних органів, 
2 позовів до господарського суду.

mailto:office@taif.org.ua
http://www.taif.org.ua
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У звітному році ми продовжували 
розвивати як фаховий потенціал наших 
співробітників, так і командні організаційні 
можливості. Так, 2-4 червня 2017 р. 
у м. Яремче було організовано тренінг на 
тему «Принципи формування бачення та 
стратегії розвитку організації. Побудова 
вмотивованої команди. Ефективна 
комунікація з соціальними інвесторами» 
для персоналу, волонтерів, партнерів та 
членів ТАІФ. В ході тренінгу були вироблені 
ключові меседжі для цільових груп, 

напрацьовані ідеї щодо позиціонування 
організації для різних аудиторій.

Представники ТАІФ взяли участь 
у спеціалізованому навчанні з проектного 
менеджменту під час міжнародної 
конференції та навчання з організації 
туристичного бізнесу (м. Яремче, 
3 листопада 2017 р).
Також оновлена офіційна веб-сторінка 
організації www.taif.org.ua, що тепер 
містить інформацію про діяльність 
організації за напрямками, огляд 
результатів діяльності, історії успіху 
та ресурсні матеріали для бізнесу.

Публікації у ЗМІ

У 2017 році діяльність ТАІФ висвітлювалася  
відомими інформаційними ресурсами 
«Укрінформ», ТРК «Карпати», про діяльність 
організації підготовлено  три відеосюжети, 
що транслювались на регіональних 
телеканалах ТРК «Вежа», «Третя студія», 
«РАІ». 
Також у ЗМІ широко висвітлюється 
діяльність Центру спадщини Вигодської 
вузькоколійки (телеканал ZIK, ICTV). На 
веб-сайтах та у соцмережах  відстежено 
понад 25 згадувань про Центр.
ТАІФ широко інформує про свою діяльність 
через офіційну сторінку у мережі Facebook, 
що діє з жовтня 2015 року. На момент 
формування звіту сторінку вподобало 510 
відвідувачів. На цій сторінці розміщуються 
резонансні новини, цікава інформація про 
тенденції в туристичній галузі в регіоні та 
у світі. Органічні пости новин та матеріалів 
організації можуть охопити понад тисячу 
користувачів: так, промоційний ролик 
Карпатської Мережі кулінарної спадщини, 
виставлений у мережі, отримав 1700 
переглядів та 29 поширень.

Розвиток організаційного потенціалу

Розвиток організаційного потенціалу

http://www.taif.org.ua
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KOŠICKÁ REGIONÁLNA 
KOMORA SOPK

Партнери

Партнери
Неурядові інституції та приватні структури

Органи влади, місцевого самоврядування,  
державні інституції

Медіа-партнери
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Бюджет ТАІФ у 2017 році

Фінансовий звіт за 2017 рік
1. Баланс на 31.12.2017 р.  

Актив На почтаку 
звітного пероду

На кінець 
звітного періоду

I. Необоротні активи

Основні засоби 1 696.2 1 418.3

первісна вартість 2 833.2 2 888.7

знос (1 137.0) (1 470.4)

Довгострокові фінансові інвестиції - 80.0

Усього за розділом I 1 696.2 1 498.3

II. Оборотні активи

Запаси 7.5 9.1

у тому числі готова продукція - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 0.6 0.6

у тому числі з податку на прибуток - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 10.5 4.0

Гроші та їх еквіваленти 1 362.5 672.8

Усього за розділом II 1 381.1 686.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття - -

(тис. грн.) 
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Пасив На почтаку 
звітного пероду

На кінець 
звітного періоду

I. Власний капітал

Зареєстрований пайовий капітал - -

Додатковий капітал - -

Резервний капітал - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - -

Неоплачений капітал (-) (-)

Усього за розділом I (-) (-)
II. Довгострокові зобов’язання, цільове 
фінансування та забезпечення 3 018.6 2 141.2

III. Поточні зобов’язання

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями - -

товари, роботи, послуги 11.9 0.7

розрхунками з бюджетом - -

у т. ч. з податками на прибуток - -

розрахунками зі страхування - -

розрахунками з оплати праці - -

Доходи майбутніх періодів 39.1 14.7

Інші поточні зобов’язання 7.7 28.2

Усього за розділом II 58.7 43.6
IV. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття - -

Баланс 3 077.3 2 184.8
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2. Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Стаття За звітний період
За аналогічний 

період попереднього 
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) - -

Інші операційні доходи 861.7 2 922.6

Інші доходи - -

Разом доходи 861.7 2 922.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) (-) (-)

Інші операційні витрати 861.7 2 922.6

Інші витрати (-) (-)

Разом витрати 861.7 2 922.6

Фінансовий результ Інші витрати ат до оподаткування - -

Податок на прибуток - -

Чистий прибуток (збиток) - -

(тис.грн.) 
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