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ОЦІНКА ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Туристично-привабливою територією вважається місцевість, яка має у своєму 

розпорядженні природні, історичні, культурні та соціально-економічні ресурси. 
Вона повинна мати вигідне географічне розташування, налагоджену і ефективно 
функціонуючу туристичну інфраструктуру, матеріальну базу, якісну транспортну 
систему. Важливим фактором при формуванні туристичної привабливості території 
є також доступність інформації про неї та легкий доступ до цього пошуку. Тому 
комплекс складових привабливості спрямований як на задоволення потреб туристів, 
так і досягнення максимального економічного ефекту від розвитку туризму на 
території області. 

Відповідно до визначення, яке пропонують спеціалісти ЮНВТО, то під 
туристичним регіоном прийнято вважати місцевість, що володіє великою мережею 
спеціальних споруд і послуг, які є необхідними для організації відпочинку і 
оздоровлення»[1]. 

Враховуючи значний інтерес науковців до туристичної привабливості 
території, необхідно відзначити велику кількість методик до її оцінювання. Зокрема, 
серед українських вчених найбільше у своїх працях приділено даній проблемі 
роботи О.О. Бейдика [2], О.І Гулич та Л.С. Гринів [3], Д.М. Стеченка [4],  
Т.І. Ткаченко [5]. 

Однак різноманітність підходів до оцінки туристичної привабливості території 
не консолідується в один підхід, який буде прийнятним для всіх. Тому пропонуємо 
розглянути складові туристичної привабливості за декількома найбільш 
розповсюдженими підходами. 

Туристична привабливість складається з наступних складових: 
 площа природних рекреаційних ресурсів;  
 кількість антропогенних туристичних ресурсів;  
 кількість засобів розміщення туристів (ЗРТ);  
 інвестиції в основний капітал готелів та ресторанів;  
 середній рівень цін на послуги туристичних підприємств;  
 доходи на душу населення;  
 кількість економічно активного населення;  
 кількість підприємств-суб'єктів підприємництва;  
 щільність автомобільних доріг з твердим покриттям;  
 коефіцієнт злочинності;  
 щільність шкідливих викидів в атмосферу;  
 поточні витрати підприємств на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів;  
 витрати підприємств на капітальний ремонт основних засобів 

природоохоронного призначення [1, с. 220]. 
Ще одним розповсюдженим підходом, який визначає привабливість території 

наступними факторами: 
- економічний; 
- політичний; 
- культурний; 
- соціальний; 
- екологічний; 
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- рівень розвитку інфраструктури [6]. 
Деякі науковці пропонують розглядати привабливість територій: 
- з точки зору інвестицій ( І. А. Бланк); 
- як комплексне поєднанні туристичних ресурсів та туристичної 

інфраструктури (О.О. Колесник); 
- як підхід, що спирається на позиціонування (М.Г. Бойко); 
- як інтегральний показник (О.В. Музиченко-Козловська) та ін. 
Якщо оцінювати туристичну привабливість Львівської області, слід зазначити, 

що територія викликає інтерес наявністю мінеральних джерел, історико-культурних 
пам'яток та сприятливими кліматичними умовами.  

Серед областей України Львівська займає п’яту позицію у рейтингу 
привабливості та наявності туристично-рекреаційних ресурсів. Природний 
потенціал області (наявність рекреаційних та лікувально-оздоровчих ресурсів), як і 
вигідне географічне розташування (наявність міжнародних комунікацій та 
інфраструктури) сприяють розвитку туризму. На території Львівської області 
зосереджено понад 25% всієї історико-архітектурної спадщини України (частина 
яких відноситься до пам’яток архітектури ЮНЕСКО). 

Туризм на території Львівської області має тенденцію до зростання та 
розвитку. Це пояснюється як переліченими вище факторами, так і наявністю 
різноманітного переліку послуг, великої кількості санаторно-лікувальних та 
курортних закладів, а також розвитку різних видів туризму. 

Отже, туристична привабливість Львівської області висока, на її території 
наявні усі пріоритетні для сучасного туризму ресурси. У Львівській області охоче 
відпочивають туристи як з України, так і з зарубіжних країн. Завдяки вдалому 
географічному розташуванню, багатій природі, цілющим мінеральним водам та 
цікавим історичним, культурним та подієвим ресурсам Львівська область є одним з 
провідних туристичних регіонів України. 
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