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Вступ. В сучасних реаліях відпочинок є невід’ємною складовою життя 

людини. На сьогоднішній день рекреаційна галузь розвинена настільки, що 

може запропонувати різноманітні послуги для всіх верств населення, 

незалежно від його віку, чи соціального статусу. Гірськолижний туризм 

приваблює мільйони туристів щорічно і є найпопулярнішим видом в низці 

країн. Європейські країни є лідерами в даній галузі, оскільки саме на них 

припадає близько 50% всіх курортів Світу. Найбільші з них, а саме, 80% 

знаходяться в Європейських Альпах. 

Щодо України, то безперечним лідером на сьогоднішній день, за 

рахунок розвиненої інфраструктури та кількості рекомендованих послуг є 

гірськолижний комплекс «Буковель». 

Актуальність теми: у роботі буде розглянуто стан та перспективи ро-

звитку гірськолижного курорту «Буковель». 

Буковель – розташований неподалік від села Поляниця Яремчанської 

міської ради, біля підніжжя гори Буковель на висоті 920 метрів над рівнем 

моря. Найвища точка курорту — г. Довга — 1372 м. Зимовий сезон зазвичай 

триває з листопада до квітня. 

 
Рис. 1 Географічне розташування ГК Буковель [3] 

 

Стан курорту відповідає всім сучасним стандартам гірськолижного 

комплексу. Він представляє собою невелике містечко, яке надає можливість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
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займатися спортом, оздоровленням , відпочинком та бізнесом. ГК «Буковель» 

включає як зимові розваги, так і літні. Для зимового відпочинку тут 

представлені: 68 км. підготовлених трас, які обладнані сніговими гарматами, 

63 гірськолижні траси усіх рівнів складності, 16 витягів, лижна школа, 

декілька пунктів прокату та сноупарк. Також до зимових розваг на ГК 

Буковель можна віднести найдовший тролей України, 1130 м., школа 

карвінгу, сноубайк, прогулянки на собачих упряжках, сноутюбінг, сноупарк, 

прокат квадроциклів, снігоходів, скутерів «Segway». Як було сказано вище, 

курорт налічує 16 витягів, а саме: 11 чотирикрісельних, 1 – двокрісельний (№ 

2), 1 – трикрісе-льний, 1 – бугель (№ 6), та мультиліфти: 2. Траси на яхих 

встановлені витяги розташувалися на таких гірських масивах як: г.Довга 

(1372 м), г.Буковель (1127 м), г.Бульчиньоха (1455 м), г.Бабин Погар (1180 

м), г.Чорна Клева (1241 м). Завдяки цьому, курорт має більш ніж 63 км трас 

всіх рівнів скла-дності. Траси проходять на спеціально підготовлених схилах 

із трав'яною основою. Всі обладнані сніговими гарматами та захищені від 

попадання пря-мого сонячного проміння. Траси готують для катання 

спеціальною снігона-пилювальною та сніготрамбувальною технікою. 

Освітлення чотирьох схилів (1, 2, 7, 14) дозволяє кататися і у вечірній період. 

В сезон на курорті функціонують 16 сучасних витягів з загальною 

пропускною здатністю 34700 осіб/год. Одночасно, комфортно на схилах 

курорту можуть кататись до 15000 осіб. Кількість трас: 63 довжина трас: від 

300 до 2353 м., класифікація трас: сині, червоні, чорні., перепад висот: від 40 

до 285 м., є спортивні траси для слалому-гіганта і могула (№ 1В). Для 

початківців працює лижна школа, яка надає послуги з навчання катання на 

гірськолижному споряджені. Bukovel Ski School виступає головним 

організатором змагань з гірськолижного спорту та сноубордингу дітей, 

аматорів, спортсменів та інструкторів – більше 30 змагань у зимовий сезон.  

 
Рис 2 Гірськолижні витяги ГК Буковель [2] 

 

У весняно-літній сезон ГК «Буковель» пропонує велику кількість 

атракцій. Найдовший тролей України, 1130 м., джип-тури на суперджипах, 

прокат джипів Wrangler, озеро з екологічною системою підігріву та 

облаштованою територією пляжу, велопарк, прокат велосипедів, спортивні 

майда-нчики, кінні прогулянки, пішохідні маршрути, скалодром, оренда 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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альтанок, екскурсії регіоном, квадротури, пейнтбол, боулінг, більярд, 

дитячий клуб та розважальний центр. Сучасною новинкою курорту в літній 

сезон став Buko-vel Bike Park - велопарк на території туристичного 

комплексу Буковель. Парк обладнаний трасами для різних дисциплін 

гірського велоспорту (маунтінбайкінг MTB): Cross-Country, DownHill. 

Довжина трас для велопрогулянок 46,7 км. Довжина трас для швидкісного 

спуску - 4,7 км. Байк Парк пропонує 10 маршрутів різного рівня складності 

та протяжності від оглядових трас до DownHill і SuperD. За сезон парк 

відвідує понад 6000 туристів. Bukovel Bike Park є організатором та основною 

локацією проведення багатьох вело зма-гань, зокрема щорічних Bukovel 

Grand Bike Fest, Національний DownHill чемпіонат України, Bukovel DH. Ще 

одною цікавинкою літнього сезону є найбільше штучне озеро в Україні. 

Відкрите в 2014 р.. площа 6,8 га., розміри 750*140 м., біля озера розташували 

пляж протяжністю 2 км., максимальна глибина озера 15 м. На даний момент є 

найпопулярнішим місцем відпочинку влітку. Тут розгорнувся весь спектр 

водних розваг: водні лижі, вейтборинг, каякінг, катамарани, гідроцикли, 

аквабатут, водні гірки, дайвінг школа. Для безпеки відпочиваючих біля озера 

працюють досвідчені рятувальники. 

На території комплексу функціонує бальнеологічний комплекс, який 

пропонує всесезонний теплий басейн, глибиною 1,5 м, та температурою 

28°C, басейн з підігрівом на плавучій терасі, глибиною 1,5 м, та темпе-

ратурою до 26°), холодний басейн, глибиною 1,2 м, температура 10-12°C, 

тераса Kids paradise з теплим дитячим басейном (глибина 40-80 см, темпе-

ратура 28°C), гірками, дитячим ігровим майданчиком, 10 джакузі під 

відкритим небом, температура 32-36°C, та надувний водні гірки посеред 

озера. 

Проживання на гірськолижному курорті комфортне та якісне. На 

території ГК «Буковель» розташовані сім власних комфортабельних 

готельних комплексів. Номерний фонд включає: 1500 ліжко-місць, та 

близько 12000 ліжко-місць різних категорій в регіоні довкола курорту, 4-

ьох–зіркові та 5-ти зіркові готелі, окремі вілли – шале з власним гаражем, 

басейном, сауною та персональним виходом до підйомника. Буковель набув 

ще більшої популярності, коли тут розташувався відомий дитячий табір 

«Артек», який щорі-чно дає можливість оздоровитися великій кількості 

дітей.  

В перспективі комплекс планує розширювати свою територію, 

збільшувати кількість атракцій, та розвивати інфраструктуру, з метою 

максимально раціонально використовувати наявні ресурси, щоб постійно 

конкурувати з найближчими Європейськими гірськолижними курортами.  

Висновки. На сьогоднішній день туризм відіграє значиму роль в 

економіці більшості країн Європи. І саме гірськолижний туризм наряду із 

сільським (зеленим) являються найбільш перспективними в сучасних 

реаліях, зокрема в період пандемії COVID-19, оскільки не передбачає 

скупчення великої кількості людей в закритих приміщеннях, а також можуть 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4
https://web.archive.org/web/20130927203813/http:/bukovelbikepark.com/uk/
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продовжувати функціонувати, та, що важливо, розвиватись, не порушуючи 

встановлені обмеження. Гірськолижний курорт «Буковель» був обраний для 

аналізу, оскільки певний час був найбільш швидкозростаючим у світі, та 

являється найбільш розвиненим в плані інфраструктури та кількості послуг, 

які надаються. Дані фактори дозволяють йому конкурувати із європейськими 

ку-рортами такого рівня і в свою чергу бути яскравим прикладом 

раціонального використання природніх ресурсів для інших курортів 

розташованих на тери-торії Українських Карпат.  
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