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СУЧАСНИй РІВЕНь РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У льВІВСьКІй ОБлАСТІ

У статті розглянуто особливості сучасного рівня розвитку туризму у Львівській області. Наведена 
характеристика географічних, економічних, природних та культурних передумов та визначено перспек-
тиви реалізації туристично-рекреаційного та природно-ресурсного потенціалу як одного з пріоритет-
них напрямів розвитку Львівської області. Проаналізовано туристичні потоки Львівської обл. упродовж 
останніх кількох років. Висвітлено аналіз даних про колективні засоби розміщення, а також про дитячі 
заклади оздоровлення та відпочинку. Проаналізовано стан туристичної галузі Львівської обл. загалом, що 
дало змогу визначити внесок Львівщини в розвиток державного туризму. Досліджено сучасний туризм 
як сферу економіки та життєдіяльності суспільства. Висвітлено особливості, проблеми туристичної 
галузі та відображено ключові тенденції розвитку ринку туристичних послуг, запропоновано рекомен-
дації щодо перспектив розвитку туристичної галузі.
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Вступ та постановка проблеми. Сьогодні туризм 
є однією з високодохідних галузей господарювання, 
яка в сучасних умовах глобалізації безперервно та 
динамічно розвивається, сприяючи вирішенню цілого 
комплексу життєво важливих соціально-економічних 
проблем. Специфічною рисою туристичної сфери є 
те, що вона сприяє підвищенню зайнятості населення, 
розвитку ринкових відносин, міжнародному співробіт-
ництву, залученню громадян до пізнання багатої при-
родної та історико-культурної спадщини, збереженню 
екологічної рівноваги. Кожна країна, регіон, місто 
намагаються пропагувати та популяризувати свою 
туристичну привабливість.

Однією із спеціалізацій бізнесу Львівщини тради-
ційно вважається туристична індустрія. Підприємства 
туристичної індустрії, які переважно надають спо-
живчі і розподільчі послуги, у суспільному виробни-
цтві є фундаментальною основою туристичної діяль-
ності, не тільки задовольняючи внутрішні потреби 
туристичного сегмента, а й долучаючись до системи 
загальнонаціонального і міжнародного поділу праці, 
що забезпечує частку країни у світовому туристичному 
обміні. Варто також зазначити, що область характери-
зується високим потенціалом туристичних ресурсів 

і водночас невисоким обсягом їх освоєння, наявністю 
багатого природного потенціалу й одночасно низьким 
ступенем його використання в туристичних цілях. 
Саме тому стратегічна мета розвитку туристичної 
сфери Львівщини повинна полягати у формуванні на 
території м. Львова та області конкурентоспроможної 
туристично-рекреаційної галузі як однієї із провідних 
галузей територіальної спеціалізації, що забезпечить, 
з одного боку, попит споживачів (як українських, так 
і закордонних) на задоволення своїх потреб у турис-
тично-рекреаційних послугах, а з іншого – зробить зна-
чний внесок у соціально-економічний розвиток регіону 
за рахунок збільшення дохідної частини обласного й 
муніципального бюджетів, припливу інвестицій, збіль-
шення кількості робочих місць, поліпшення здоров’я 
населення, збереження й раціонального використання 
культурно-історичної та природної спадщини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Загальним та специфічним питанням розвитку 
туризму та сфери рекреаційних послуг присвячені 
наукові доробки багатьох вітчизняних учених. Проте 
характеристика шляхів вирішення проблем розвитку 
туризму окремого регіону, дослідження потенціалу 
регіональної туристично-рекреаційної сфери наведені 
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саме в працях В.Ф. Кифяк, О.Д. Король, О.О. Бейдик, 
О.О. Любіцева, М.М. Поколодної.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасного стану туристично-рекреаційної 
галузі Львівської області, визначення основних пере-
шкод, які негативно впливають на розвиток туристич-
ної галузі в регіоні, та обґрунтування пропозицій щодо 
їх подолання. Теоретичною та методологічною осно-
вою роботи є наукові напрацювання вітчизняних уче-
них у галузі туризму, періодична література, підруч-
ники та монографії, ресурси Інтернету тощо, а також 
статистичні дані Головного управління статистики 
у Львівській області, в яких відображається характе-
ристика туристичної галузі Львівщини.

Виклад основного матеріалу дослідження. У Законі 
України «Про туризм» зазначено, що туризм – це тим-
часовий виїзд (подорож) осіб з постійного місця прожи-
вання з пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, 
спортивною, релігійною та іншою метою на термін від 
24 год. до одного року поспіль, без зайняття оплачува-
ною діяльністю в місці тимчасового перебування [1]. 
На мою думку, туризм – це вид рекреації, пов’язаний із 
виїздом за межі постійного місця проживання, активний 
відпочинок, під час якого відновлення працездатності 
поєднується з оздоровчими, пізнавальними, спортив-
ними і культурно-розважальними цілями. Львів відо-
мий як осередок художнього, літературного, музичного 
й театрального мистецтва. Сьогодні незаперечним свід-
ченням культурного багатства міста є велика кількість 
театрів, концертних залів, творчих об’єднань, а також 
проведення тут численних мистецьких заходів. Храми, 
фрески, живопис, традиції, свята, фестивалі – це спадок 
минулого й витвір сучасного генія, який можна відчути 
лише у Львові. Завдяки насиченій культурній програмі, 
розвиненій інфраструктурі Львів має найбільший турис-
тичний потенціал в Україні. На кожний міський фести-
валь, згідно зі статистичними даними, приїжджають 
близько 15 тис. туристів. На основі експертних дослід-
жень Державної служби туризму і курортів та «Ради 
з питань туризму і курортів» Львову присвоєно статус 
культурної столиці України [2]. Основними підставами 
такого досягнення є понад 100 фестивалів у Львові 
щорічно, 60 музеїв, 100 храмів різних конфесій та велика 
зацікавленість Львовом з боку туристів. За останні два 
роки їх потік у місто збільшився на 40% і зараз становить 
понад 2,3 млн. осіб щорічно. Станом на перший квартал 
2019 р. Львів відвідало близько 1,3 млн. осіб. які в серед-
ньому витрачали 74 євро у день. Про це свідчать дані 
маркетингового дослідження, опублікованого управлін-
ням туризму Львівської міської ради. Загалом в опиту-
ванні у 2019 році взяли участь 2200 відвідувачів міста. 
Їхня географія є досить широкою і представляє усі конти-
ненти світу. Ключовими туристичними ринками й надалі 
залишаються Україна (43,0%), Польща (16,6%), Білорусь 
(7,1%), спостерігається незначний спад туристів із 
Туреччини (5,8%) та приріст із Німеччини (4,0%), США 
(3,0%), Канади (1,0%) [3]. Вперше у ТОП-10 лідерів увій-
шов Ізраїль, мешканці якого становлять 0,9% від загаль-

ної чисельності туристів. У 2018 році у Львові вперше 
підрахували лояльність туристів до міста та враження, 
з якими вони повертаються додому. Лояльність туристів 
у 2018 році становила +73,6%, що свідчить про активні 
рекомендації своїм рідним і знайомим відвідати Львів та 
бажання знову сюди повернутися. Індекс туристичної 
привабливості міста становить 4,8 з 5, а індекс задово-
леності туристичними послугами – 4,4 з 5. У 2018 році 
на 18% зросли надходження в міський бюджет від галузі 
туризму, вони становлять 151 млн. грн. А от середні 
витрати туриста в день, 74 євро, залишаються фактично 
незмінними.

Сучасний туризм – це сфера економіки та життєді-
яльності суспільства, яка загалом тією чи іншою мірою 
інтегрує практично всі галузі. Саме це й повинно стати 
головним у формуванні нового державного підходу до 
туризму як галузі, пріоритетний розвиток якої може 
позитивно вплинути на економічний і соціальний стан 
країни, стимулювати важливі галузі економіки, спри-
яти зміцненню позитивного іміджу України на світовій 
арені. Туристичні підприємства сьогодні перебувають 
під негативним впливом комплексу чинників мега-, 
макро- та мезосередовища, непередбачуваних за сво-
їми обсягом, силою впливу та характером. Серед таких 
чинників – політичні, соціальні та екологічні колапси, 
воєнна агресія та інтервенція окремих територій країни, 
повільні темпи ліквідації наслідків світової фінансово-
економічної кризи, нові проблеми щодо співвідношення 
попиту та пропозиції на ринку туристичних послуг, 
слабка мобільність структурних змін у секторі туризму, 
неготовність персоналу підприємств швидко й ефек-
тивно реагувати на зміни. Для України в світлі євроін-
теграційних процесів саме галузь туризму треба розгля-
дати як одну з найбільш перспективних і, що особливо 
важливо, валютоформуючих сфер економічної діяль-
ності. Це потребує налагодження системи постійного 
моніторингу ситуації, запровадження заходів із форму-
вання передумов зменшення сили впливу негативних 
чинників, ринкових досліджень змін геопросторових 
векторів туристських потоків для швидкого реагування 
на потреби та задоволення відкладеного платоспро-
можного попиту споживачів, розроблення стратегіч-
них заходів відновлення і розвитку туристичної діяль-
ності підприємств. На мікрорівні успіх залежить від 
того, наскільки гнучко підприємств пристосовується до 
зовнішнього середовища в умовах невизначеності. Чи 
зуміє воно своєчасно розпізнати загрози для свого існу-
вання, чи буде стійким, чи не втратить можливості, що 
надані йому, чи зможе досягти максимальної вигоди із 
цих можливостей – ось головні критерії ефективності 
всієї системи управління [4]. В Україні туризм представ-
лений сферою застосування ринкових механізмів, є дже-
релом поповнення місцевого та державного бюджетів, 
засобом загальнодоступного і повноцінного відпочинку 
й оздоровлення населення. А природно-ресурсний 
потенціал у поєднанні з вигідним географічним поло-
женням є достатньою передумовою розвитку цієї галузі 
у Львівській області. Позитивним у географічному 
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положенні Львівської області є те, що по її території про-
лягають міжнародні комунікації, які з’єднують Україну 
з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. 
Північна частина області лежить у межах Волинської 
височини, Малого Полісся та Подільської височини, від-
окремлена долиною Дністра від Передкарпаття. На пів-
денному заході області розташовані хребти Українських 
Карпат. Північна частина області розташована в лісо-
степовій зоні. Має сприятливі умови для розвитку 
сільського та рекреаційного господарства. Крім того, 
на Львівщину туристів і гостей приваблює неповторне 
поєднання місцевого колориту та ділової активності. 
Проте донедавна подорож до Львівщини асоціювалася 
в уяві туристів із містом Львовом, замками, горами та 
курортами. Але саме територія Львівської області – з її 
унікальними історико-культурною спадщиною, мисте-
цтвом, лікувально-оздоровчими, водними і ландшаф-
тними ресурсами, самобутніми традиціями та звичаями 
в поєднанні з вигідним географічним положенням – є 
чудовою базою для розвитку найрізноманітніших видів 
і форм туризму та відпочинку. Об’єктивно оцінюючи 
туристичні можливості Львівщини, можна зробити 
висновок, що область має передумови для перспектив-
ного розвитку культурно-пізнавального, лікувально-
оздоровчого, гірськолижного, природничо-пізнаваль-
ного, науково-освітнього, релігійного, мисливського, 
сільського, екологічного, водного, етнічного, спортивно-
оздоровчого, ділового, відпочинково-розважального, 
активного, екскурсійного туризму. Основне завдання 
дослідження ринку туристичних послуг Львівщини 
полягає у створенні високоякісного туристично-рекре-
аційного продукту та формуванні конкурентоспро-
можної на внутрішньому й світовому ринках індустрії 
туристичних і рекреаційних послуг, що можливо лише 
за рахунок ефективного використання туристичного та 
рекреаційного потенціалу, забезпечення на цій основі 
комплексного розвитку території, реалізації її соці-
ально-економічних інтересів за збереження екологічної 
рівноваги в регіоні. Відповідно до цього, першочерго-
вим під час вивчення туристичного ринку є визначення 
поточного стану туристичної галузі області. Львівщина 
традиційно була областю, де перспективи туристич-
ної індустрії були і залишаються одними з найкращих 
в Україні. Природно-ресурсний та історико-культур-
ний потенціал у поєднанні з вигідним географічним 
положенням в центрі Європи та наявний багаторічний 
досвід і напрацювання у сфері рекреації є досить ваго-
мою передумовою пріоритетного розвитку системи 
санаторно-курортного лікування, туризму та відпо-
чинку, орієнтованої як на внутрішнього споживача, так 
і на обслуговування іноземних туристів. Варто також 
зазначити, що область входить до п’ятірки найбільш 
привабливих та популярних туристично-рекреацій-
них регіонів України. На території Львівщини понад 
4000 пам’яток історії та культури, значна частина яких 
(понад 2000) зосереджена у Львові – місті світової куль-
турної спадщини ЮНЕСКО, а також у містах Жовкві, 
Белзі, Бібрці, Золочеві, Жидачеві, Самборі, Дрогобичі. 

Частка природно-рекреаційного потенціалу Львівщини 
у сумарному природно-ресурсному потенціалі України 
становить 5,377%. Серед Карпатських областей за 
сумарним потенціалом природних рекреаційних ресур-
сів вона поступається лише Закарпаттю (7,036%). 
У структурі рекреаційних ресурсів області 70% припа-
дає на ресурси відпочинку і туризму і 30% – на ресурси 
санаторно-курортного лікування. У сумарному при-
родно-ресурсному потенціалі Львівської області при-
родні рекреаційні ресурси становлять 14,3%, що значно 
вище відповідного показника по Україні (9,5%).

Різноманітність природних умов і багатство еко-
лого-рекреаційних ресурсів Львівщини створюють 
сприятливі умови і для розвитку екологічного туризму. 
Загалом у Львівській області налічують:

1) 1 природний заповідник «Розточчя» (площею 
у 2084,50 га);

2) 2 національних природних парки – «Яворів-
ський» (7078,600 га) та «Сколівські Бескиди» (35684 га);

3) 3 регіональних ландшафтних парки – «Верхньо-
дністровські Бескиди» (8536 га), «Надсян ський» 
(19428 га) та «Знесіння» (312,100 га);

4) 37 заказників;
5) 176 пам’яток природи;
6) 48 заповідних урочищ;
7) 261 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва;
8) 3 ботанічні сади та 1 зоологічний парк.
Природно-рекреаційні та лікувально-оздоровчі 

ресурси області представлені лікувальними та міне-
ральними водами (7 типів), лікувальними грязями, озо-
керитом, на базі яких розвиваються відомі в Україні та 
за кордоном курорти – м. Трускавець, смт. Східниця, 
м. Моршин, смт. Немирів, смт. Великий Любінь, 
смт. Шкло. Туристичні послуги надають 354 туристич-
них підприємств. Туристично-екскурсійні маршрути 
обслуговують 750 кваліфікованих екскурсоводів та гідів-
перекладачів [5]. Виїзний туризм є вигіднішою фор-
мою діяльності туристичних підприємств, ніж в’їзний 
(іноземний) та внутрішній туризм. Виїзним туризмом 
займається майже кожна туристична фірма, а в’їзним та 
внутрішнім туризмом – близько 20% туристичних під-
приємств області. Проте дані моніторингу, який прово-
диться щороку в літній туристичний сезон, свідчать про 
те, що на території обласного центру щоденно перебу-
ває близько 3 тисяч іноземних туристів, а у вихідні – до 
5-6 тис. Однак зазначені недоліки та загрози розвитку 
туристичної сфери повинні бути ліквідовані за допомо-
гою дієвої політики органів місцевого самоуправління 
у взаємодії із суб’єктами підприємницької діяльності.

З метою усунення основних недоліків, які негативно 
впливають на розвиток туристичної галузі Львівщини, 
Управлінням розвитку туризму та курортів Львівської 
обласної державної адміністрації було розроблено 
«Програму розвитку туризму та рекреації у Львівській 
області на 2011–2013 роки», учасниками якої є струк-
турні підрозділи Львівської обласної державної адмі-
ністрації, громадські об’єднання, інші організації. 
Ця Програма покликана була стати концептуальною 
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базою довгострокового розвитку туризму в області як 
високорентабельної галузі економіки, важливого засобу 
культурного та духовного виховання мешканців і гос-
тей області. Основною метою Програми було форму-
вання високоефективного туристично-відпочинкового 
та санаторно-лікувального комплексу відповідно до 
міжнародних вимог, який давав би змогу задовольнити 
потреби як вітчизняних, так і іноземних туристів [6]. 
Створення такої системи забезпечило зростання турис-
тичних потоків та коштів, які туристи витрачають під 
час кожної подорожі, зменшило безробіття, зберегло 
раціональне використання природно-ресурсного й істо-
рико-культурного потенціалу, зацікавило потенційних 
інвесторів до створення туристичної інфраструктури 
у львівському регіоні. Стратегічне завдання Програми 
полягало у: формуванні та утвердженні туристич-
ного образу Львівщини на світовому та вітчизняному 
туристичних ринках; розвитку і вдосконаленні мате-
ріально-технічної бази туристичної інфраструктури; 
створенні сприятливих умов для ефективного управ-
ління туристичною галуззю області; підвищенні про-
фесійного рівня працівників туристичної галузі та 
обміні досвідом; створенні безпечних умов для турис-
тів. Результати втілення усіх завдань щодо покращення 
і розвитку наявної ситуації в галузі туризму не заста-
вили чекати і проявили себе у кількох аспектах, зокрема 
у соціальній, економічній та екологічних сферах. Вдале 
залучення пропозицій привело до зростання кількісних 
та якісних показників задоволення потреб населення 
у туристично-рекреаційному обслуговуванні, частко-
вого вирішення проблем зайнятості шляхом створення 
додаткових робочих місць як на підприємствах турис-
тично-рекреаційної сфери, так і в супутніх сферах 
обслуговування; покращило якість туристично-рекре-
аційних послуг, розширило асортимент послуг, збіль-
шило щорічний потік внутрішніх і зовнішніх туристів 
та інвестицій. Але, незважаючи на стрімкий ріст розви-
тку туризму Львівської області, все ж необхідно велику 

увагу приділити екологічній ситуації, тобто покращити 
стан природного середовища, раціонально використо-
вувати природній туристично-рекреаційний потенціал, 
що дасть змогу більш повно використати і зберегти 
наявні цінності. Перспективний розвиток туристич-
ної галузі регіону залежить від низки об’єктивних 
і суб’єктивних чинників, які впливатимуть на реальну 
політику в цій галузі. Тому необхідно здійснити заходи 
щодо децентралізації повноважень, які на цьому етапі 
зосереджені у центральному органі виконавчої влади 
з питань туризму. Прогрес у цій сфері залежатиме 
також від економічної ситуації в державі та світі.

Висновки. Аналіз туристичної діяльності 
у Львівській області показав, що об’єктивно область 
має всі передумови для інтенсивного розвитку вну-
трішнього та іноземного туризму: особливості геогра-
фічного розміщення та рельєфу, сприятливий клімат, 
багатство природного, історико-культурного та турис-
тично-рекреаційного потенціалів тощо. Проте є і низка 
факторів, які перешкоджають ефективному розви-
тку цього виду діяльності на сучасному етапі. Під час 
визначення проблем розвитку галузі та шляхів їх вирі-
шення слід оптимально поєднати соціальні потреби 
населення на оздоровлення та відпочинок із економіч-
ними вигодами. Тому туристичну індустрію необхідно 
розглядати як сферу задоволення важливих суспільних 
потреб, яка до того ж є ефективною в еколого-економіч-
ному плані і повинна поступово зайняти одне із перших 
місць в економічній структурі області. А ефективний 
розвиток туризму повинен базуватися на раціональ-
ному використанні природних та кліматичних умов, 
етнічних, історичних, архітектурних пам’яток краю, що 
дасть змогу значно збільшити потік іноземних туристів 
в Україну і приплив валютних надходжень в економіку 
країни. Саме розвиток туризму та рекреації стимулюва-
тиме економічну активність, розвиток малого й серед-
нього бізнесу, створить робочі місця в різних секторах 
економіки, зменшить відтік кадрів за кордон.
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СОВРЕМЕННЫй УРОВЕНь РАЗВИТИя ТУРИЗМА ВО льВОВСКОй ОБлАСТИ

В статье рассмотрены особенности современного уровня развития туризма в Львовской области. Предо-
ставлена характеристика географических, экономических, природных и культурных предпосылок и определены 
перспективы реализации туристически-рекреационного и природно-ресурсного потенциала как одного из прио-
ритетных направлений развития Львовской области. Проанализированы туристические потоки Львовской обл. 
на протяжении последних нескольких лет. Освещены анализы данных о коллективных средствах размещения, 
а также о детских заведениях оздоровления и отдыха. Проанализировано состояние туристической отрасли 
Львовской обл. в общем, что позволило определить вклад Львовщины в развитие государственного туризма. 
Исследован современный туризм как сфера экономики и жизнедеятельности общества. Освещены особенности, 
проблемы туристической отрасли и отображены ключевые тенденции развития рынка туристических услуг, 
предложены рекомендации относительно перспектив развития туристической отрасли.

Ключевые слова: туристический потенциал, туристическая отрасль, природные ресурсы, экономические 
и географические предпосылки развития туризма, проблемы развития туристической отрасли Львовской 
области, информационно-маркетинговое обеспечение туристической отрасли, туристические потоки, сфера 
туризма, внутренний туризм, внешний туризм, развитие сферы туризма, Львовский регион, рекреационные 
услуги, валютные поступления, иностранный турист.

THE MODERN LEVEL OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE LVIV REGION

This article describes the characteristics of geographical, economic, natural and cultural prerequisites and outlines 
the prospects for the realization of touristic, recreational and natural resource potential, as one of the foreground areas 
for the development of the Lviv region. Identified systemic obstacles to the use of tourism potential and development of the 
tourist industry of Lviv region: unsatisfactory condition of touristic objects, roads; low level of transport services; insuf-
ficient information and marketing support for tourism; insufficient economic, tax and financial-credit incentives for tourism 
development, tourism and recreational business, attraction of investments in the tourism industry; insufficient provision of 
professional staff in tourism and recreation. The factors, mechanisms and directions of increasing the efficiency of utiliza-
tion of a touristic potential and the development of tourism in the Lviv region are defined, they include: long-term complex 
science-based strategic programming and financing of tourism and recreation development; advertising, information and 
marketing support for tourism and recreational tourism; economic stimulation of tourism and recreation development; 
implementation of public-private partnership mechanisms and concession agreements in the field of infrastructure and 
tourism projects; improving the staffing of tourism and hospitality development; forming an attractive investment climate 
for the implementation of tourism and recreation projects. The tourist flows of Lviv region are analyzed. In the last few 
years. The analysis of data on collective accommodation facilities, as well as on children’s health and recreation facilities 
is covered. The state of tourism industry of Lviv region is analyzed. In general, which made it possible to determine the 
contribution of Lviv region to the development of state tourism. Modern tourism as a sphere of economy and social activity 
is investigated. The peculiarities, problems of the tourism industry are highlighted and key trends in the development of the 
tourism services market are presented, and recommendations on the prospects of tourism industry development are offered.

Key words: touristic potential, tourism industry, natural resources, economic and geographical prerequisites for tour-
ism development, problems of tourism industry development in Lviv region, information and marketing support for tour-
ism industry, tourism flows, tourism, domestic tourism, outdoor tourism, tourism development, Lviv region, recreational 
services, foreign exchange receipts, foreign tourists.


