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АнАЛІз динАМІки МІжнАРОднОгО в’їзнОгО ТуРизМу МІСТА ЛьвОвА
Анотація. Здійснене дослідження теоретичних та аналітичних аспектів в’їзного туризму як один з пріо-
ритетних напрямів розвитку Львова. У статті розглядається роль туризму в економічному розвитку міста. 
Проаналізовано сучасний стан в’їзного туризму та аналіз туристичних потоків. Виявлено переваги та недо-
ліки в’їзного туризму. Оцінено структуру та обсяги витрат перебування у місті. Досліджено зміни в обсягах і 
структурі туристичних потоків. Розглянуто тенденції в’їзного туризму за напрямками та метою відвідувань. 
На основі проведеного аналізу виокремлено основні проблеми, які перешкоджають розвитку туристичних по-
слуг Львова та запропоновано шляхи їх вирішення. На підставі вивчення теорії і практики в’їзного туризму, 
розроблені рекомендації розвитку та шляхи збільшення потоків в’їзного туризму в умовах Євроінтеграції. 
ключові слова: туризм, туристичні послуги, індустрія туризму, туристичні потоки, фактори розвитку 
туризму, туристично-рекреаційний потенціал.
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AnALySiS oF The dynAMicS oF inTeRnATionAL TRAveL TouRiSM  
oF The ciTy oF Lviv

Summary. The theoretical and analytical aspects of inbound tourism have been investigated as one of the pri-
ority directions of Lviv's development. The article deals with the role of tourism in the economic development 
of the city. The present state of inbound tourism and the analysis of tourist flows are analyzed. The advantages 
and disadvantages of inbound tourism have been identified. The structure and amount of expenses for staying 
in the city are estimated. Changes in the volume and structure of tourist flows are investigated. Trends in 
inbound tourism by destination and purpose of visit. Based on the analysis, the main problems that hinder 
the development of Lviv tourist services have been identified and the ways to solve them have been proposed. 
Based on the study of the theory and practice of inbound tourism, the development recommendations and ways 
to increase the flow of inbound tourism in the context of European integration have been developed. Tourists 
from more than 130 countries visit Lviv region. Tourists from Poland, Belarus, Germany, Canada, Russia, 
USA, UK, Azerbaijan, Latvia, Israel, Denmark, Poland, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, China, Switzerland, 
Sweden, Moldova. The dynamics of inbound tourist flows indicates an increase in the number of foreign tour-
ists who come to Lviv to treat, rest and reduce the flows of specialized, business and sports tourism. The city 
of Lviv is a well-known center of the artistic, literary, musical and theatrical arts. The city's cultural richness 
is represented by a large number of theaters, temples, concert halls, creative associations and numerous art 
events. Based on statistical surveys of the State Tourism and Resorts Service and the Tourism and Resorts 
Council, Lviv has been granted the status of the cultural capital of Ukraine. An indispensable condition for 
further growth of tourist flows, especially the share of foreign tourists, is the necessity to improve the tourist 
and recreational infrastructure. This will increase the flow of foreign direct investment in the economy of the 
country, will develop the infrastructure, the release of new tourism products, in particular, restaurant product, 
hotel services, the use of new technologies, the improvement of management, the identification of new markets.
Keywords: tourism, tourist services, tourism industry, tourist flows, factors of tourism development, tourist 
and recreational potential.

Постановка проблеми. В Україні є необ-
хідність поглибленого дослідження пер-

спектив розвитку в’їзного туризму. В’їзний ту-
ризм сприяє збільшенню іноземних інвестицій 
в економіку. В економічно розвинутих країнах 
туризм забезпечує 6-8% валового внутрішньо-
го продукту, в Україні лише 1%. Для багатьох 
країн є найприбутковішою галуззю економіки 
та складником національних бюджетів. Необ-
хідним є сформувати весь спектр послуг для 
розвитку в’їзного туризму, проводити аналіз ту-
ристичних потоків, це допоможе вивчати попит 
і пропозицію туристичних послуг та оцінювати 
особливості туристичних потоків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність зазначеної проблеми зумовлює ве-
ликий інтерес до неї з боку вчених і спеціаліс-
тів-практиків. Проблеми розвитку туристичного 
бізнесу в Україні її регіонах розглянуто в роботах 
В. Кифяка, Н. Гук, О. Любінцева, І. Яковенко, 

Л. Дядечко, М. Мальська, Я. Янишин, Н. Кудла, 
Н. Паньків, О. Шаблій, Н. Чорненька та ін.

виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на велику 
кількість публікацій у вітчизняній та зарубіжній 
літературі необхідним є аналіз динаміки в’їзного 
туризму міста Львова та характеристика сучас-
них тенденцій розвитку туристичної діяльності, 
визначити основні чинники які стримують роз-
виток досліджуваної сфери й пошук основних 
шляхів вирішення проблеми. 

Формування цілей статті. Метою стат-
ті є дослідження стану ринку в’їзного туризму 
міста Львова та перспектив його розвитку. Ви-
явлення переваг та недоліків в’їзного туризму, 
визначення основних проблем які перешкоджа-
ють розвитку ринку туристичних послуг та шля-
хи їх вирішення. Розроблення рекомендацій 
розвитку та шляхи збільшення потоків в’їзного 
туризму.
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виклад основного матеріалу до-

слідження. Львівська область входить до 
п’ятірки найпривабливіших і популярних 
туристично-рекреаційних регіонів Укра-
їни та характеризується позитивною ди-
намікою в’їзного туризму. Це пояснюється 
наявністю наступних факторів: 

– природно-ресурсний фактор;
– економіко-географічний фактор;
– екологічний фактор;
–  культурно-історичний фактор;
– інфраструктурний фактор. 
Львівщину відвідують туристи із понад 

130 країн світу. Туристи із Польщі, Білору-
сії, Німеччини, Канади, Росії, США, Вели-
кобританії, Азербайджану, Латвії, Ізраїлю, 
Данії, Польщі, Латвії, Литви, Казахстану, 
Китай, Швейцарії, Швеції, Молдови. Ди-
наміка в’їзних туристичних потоків свід-
чить про зростання кількості іноземних туристів, 
які приїжджають на Львівщину з метою ліку-
вання, відпочинку та зменшення потоків спеці-
алізованого, ділового та спортивно-оздоровчого 
туризму. За даними офіційної статистики потік 
туристів збільшується приблизно на 500 тис., за-
гальна кількість зростає приблизно до двох міль-
йонів за рік. 

Місто Львів є відомим осередком художнього, 
літературного, музичного й театрального мис-
тецтва. Культурне багатство міста представлене 
великою кількістю театрів, храмів, концертних 
залів, творчих об’єднань, а також численних мис-
тецьких заходів. На кожний міський фестиваль, 
згідно зі статистичними даними, приїжджають 
приблизно 15 тис. туристів [1]. На основі статис-
тичних досліджень Державної служби туризму 
і курортів та «Ради з питань туризму і курор-
тів» Львову присвоєно статус культурної столиці 
України. Основними підставами такого досяг-
нення є понад 100 фестивалів у Львові щорічно, 
60 музеїв, 100 храмів різних конфесій та велика 
зацікавленість Львовом з боку туристів. Ключо-
вими туристичними ринками й надалі залиша-
ються Україна (43,0%), Польща (16,6%), Білорусь 
(7,1%), спостерігається спад туристів з Туреччини 
(5,8%) та приріст з Німеччини (4,0%), США (3,0%), 
Канади (1,0%). У 2018 році вперше спостерігаємо 
у ТОП-10 лідерів ринок Ізраїлю, що становить 
0,9% від загальної чисельності туристів. Загальна 
кількість туристів, яка відвідала Львів протягом 
року становить 2.2 млн. Проаналізуємо структуру 
туристів за країною їхнього проживання (рис. 1).

Більшість туристів перебувають у Львові не 
більше трьох днів, 82% планують повернутися 
знову, 97% рекомендують відвідати місто дру-
зям та знайомим. Географія туристів є дуже ши-
рокою і представляє майже всі континенти сві-
ту [3; 4]. Середні витрати на поїздку до Львова 
становлять 144 євро, витрати на сім’ю склада-
ють 296 євро. Середні витрати туриста за 1 день 
(74 євро) залишаються незмінними. У 2018 році 
на 18% зросли надходження в місцевий бюджет 
від галузі туризму та становлять 151 млн. грн. 
Туристичний збір зріс на 30% (6536 тис. грн.). 
Серед опитаних туристів, що подорожують з ме-
тою відпочинку (72,8%) та не вперше у Львові 
(51,0%). Чисельність конференц-делегатів зрос-
ла на 3,5% та становить 10,6%. Туристи з кож-

ним роком, все більше віддають перевагу прожи-
ванню в хостелах, у 2018 році ця частка зросла 
на 9,1%, і становила 28,4%. Проте лідером все 
ще залишаються готелі, які обрали 31,8% турис-
тів (у 2017 році – 37,1%). При плануванні подо-
рожі використовують інтернет ресурси (81,5%), 
для іноземців також вагомим помічником ста-
ють друзі, що відвідували Львів раніше (23,9%) 
або проживають у ньому (20,5%). Бронювання 
житла здійснюють, здебільшого, через booking.
com (39,6%) або безпосередньо на сайті закладу 
розміщення (26,1%). Найчастіше подорожують 
з друзями (43,5%). Іноземці також надають пере-
вагу самостійним поїздкам (29,5%), українці – сі-
мейним (35,4%). Туристи у Львові провести час 
в закладах харчування (72,5%), прогулятись іс-
торичним центром міста (66,9%) і відвідати куль-
турні заклади та події (57,7%) [5; 6]. 

Проведено аналіз середовища м. Львова як 
туристичного міста за методом SWOT-аналізу 
і визначимо сильні і слабкі сторони, сприятливі 
можливості і потенційні загрози в подальшому 
розвитку туристично-рекреаційної галузі (табл. 1). 

Великою проблемою є концентрація туристів 
в центрі міста. Завдяки мережі міжнародних 
трас, навколо Львова можна розвивати тран-
зитний туризм, коли автомандрівники сходять 
з маршруту і відвідують атракції приміської 
зони. Це ж стосується питань розвитку еколо-
гічного туризму і культурно-історичних парків. 
За наявності сучасного стадіону не розвинутий 
є спортивний туризм. 

Індекс туристичної привабливості міста ста-
новить 4,8, індекс задоволеності туристичними 
послугами – 4,4 (із 5-ти можливих). Ці показни-
ки є високими та свідчать про позитивну дина-
міку. Основними містами-альтернативами, які 
туристи розглядали при плануванні подорожі – 
є Київ, Ужгород, Чернівці, Одеса. Іноземні кон-
куренти – Краків, Варшава, Прага. За даними 
Львівської міської ради, якщо у 2016-2017 рр. 
Львів відвідувало близько 2,6 мільйона туристів 
щорічно, то в 2018 р. – 2,2 мільйона. Це свідчить 
про скорочення туристів у Львові. Ситуація змі-
нилася після запровадження «безвізу». Незва-
жаючи на зменшення туристів, надходження за 
рахунок туристів не знизилися, а навпаки – зрос-
ли. За 2018 вони становили 151 мільйон гривень. 
У 2017 було лише 128 млн. гривень [5; 7]. Це від-
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Рис. 1. географія відвідувачів м. Львова 2018 
Джерело: розроблено авторами на основі джерела [2]
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булося через зростання цін на послуги, збіль-
шення відпочинкових закладів. 

висновки з даного дослідження і пер-
спективи. Необхідно формувати всі умови для 
розвитку в’їзного туризму. Столиці Європи вкла-
дають фінансування в рекламу та формування 
туристичного іміджу. У Львові не визначений 
набір іміджових туристичних продуктів, який 
можна рекламувати на міжнародних туристич-
них ринках. Немає добре розробленої стратегії 
розвитку туризму на тривалий час. Важливо щоб 
до розробки програмних документів допускали-
ся фахівці від туристичного бізнесу, громадських 
організацій, наукових і культурних діячів. 

«Комплексна стратегія розвитку Львова  
2012-2025 рр.», виділяє пріоритетними сферами 
інформаційні технології. Управління туризму, 
спільно з туристичним кластером міста, залуча-
ючи міжнародних експертів, розробили «Страте-
гію розвитку туризму у Львові до 2020 р.».

Перспективно є розвивати конференц-інду-
стрію. Цей напрямок є фінансово вигідніший. 
Ще один напрямок, який планують розвивати 
у Львові – медичний туризм. Основою мають 
стати приватні клініки, які надаватимуть ме-
дичні послуги. Львів у 2018 році посів у рейтин-
гу Euromonitor International 80 місце. Це єдине 

місто України, що потрапило до списку випере-
див ізраїльський Тель-Авів, Франкфурт і Сток-
гольм. З чого можна зробити висновок, що Львів 
дійсно перспективне місто в якому можна розви-
вати різні види туризму, і мати першість в цій 
галузі з іншими містами світу. Для в’їзних ту-
ристичних потоків, на думку іноземців, необхід-
на активізація маркетингової діяльності в галузі 
туризму, спрямованої на створення позитивного 
іміджу Львівщини. Для розв’язання визначе-
них проблем потрібно створити ефективну по-
літику розвитку туристично-рекреаційної галу-
зі регіону. Удосконалити маркетингову систему 
у туризмі: насичення ринку послугами; вільні 
ринкові відносини, можливість без адміністра-
тивних обмежень вибирати ринки збуту, ділових 
партнерів, вести комерційну роботу. Необхідною 
умовою для подальшого зростання туристичних 
потоків, особливо частки іноземних туристів, 
обов’язковим є покращення туристично-рекреа-
ційної інфраструктури. Це сприятиме збільшен-
ню потоків прямих іноземних інвестицій в еко-
номіку країни, розвиватиметься інфраструктура, 
випуск нових туристичних продуктів, зокрема, 
ресторанного продукту, готельних послуг, вико-
ристання нових технологій, удосконалення ме-
неджменту, виявлення нових ринків збуту.

Таблиця 1
критерії для оцінки середовища м. Львова  

як туристичного міста за методом SWoT-аналізу
Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W)

1. Наявність природних та рекреаційних ресурсів.
2. Вигідне транспортно-географічне положення.
3. Визначні історичні пам’ятки (історична частина 
Львова занесена до світової спадщини ЮНЕСКО).
4. Значна кількість санаторна-курортних закладів.
5. Історичні зв’язки з українською діаспорою у світі.

1. Туристична інфраструктура не відповідає світовим 
стандартам. 
2. Недостатня забезпеченість автомобільних 
доріг туристичною, сервісною та інформаційною 
інфраструктурою. 
3. Недосконалість бази даних щодо рекреаційно-
туристичних об’єктів.
4. Незадовільний стан утримання пам’яток історико-
архітектурної спадщини. 
5. Брак фінансування сфери туризму.
6. Незадоволеність дорогами, парковками європейців.
7. Зменшення частки в’їзного туризму.

Можливості (o) загрози (Т)
1. Забезпечення загальнодержавної та регіональної 
підтримки туризму; 
2. Створення розвиненої туристичної інфраструктури, 
удосконалення послуг; 
4. Забезпечення пріоритетності вітчизняного 
внутрішнього та іноземного (в’їзного) туризму 
на основі використання туристичних ресурсів, 
національної історико-культурної спадщини міста.
5. Розвиток інформаційно-рекламної та 
маркетингової діяльності. 
6. Розвиток нових видів туризму.

1. Зростаюча конкуренція серед туристичних регіонів 
України.
2. Занепад архітектурних пам’яток та урбаністичної 
структури міста.
3. Посилення виїзного туризму в сусідні регіони та за 
кордон у зв’язку з низьким рівнем надаваних послуг.
4. Недостатнє поліпшення туристичної 
інфраструктури, розрахованої на різні цільові групи.

Джерело: укладено авторами 
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