
58

Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції

УДК 338.488.2(477.83)

Орина Доценко
студентка географічного факультету,
Львівський національний університет

імені Івана Франка,
м. Львів

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КІЛЬКОСТІ ЗАКЛАДІВ 
РОЗМІЩЕННЯ ТУРИСТІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Одним із найважливіших складників туристичної індустрії, який 
визначає її реальний потенціал, є готельне господарство. За 2000–
2010 рр. Львівська область перемістилася з дев’ятого місця на перше 
за кількістю активних підприємств готельного господарства України. 
У 2010 р. близько 10% від усіх приїжджих зупинялися у готельних 
закладах України, які розташовані у Львові [3].

Станом на 2017 рік у Львівській області функціонує 337 закладів ко-
лективного розміщення, котрі нараховують 32 927 ліжко- місць. Кількість 
розміщених – 987 866 осіб, серед яких 138 789 – це іноземні відвідувачі.

Готельні та аналогічні засоби розміщення у 2017 році нараховували 
277 одиниць (рис. 1). До їхнього складу належали готелі, які становлять 
61% від загальної кількості, тобто 170 одиниць, мотелі – 14% (39 оди-
ниць), хостели – 4%, (11 одиниць) та інші готельні заклади.

 
Рис. 1. Готельні та аналогічні засоби розміщення [1]
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Упродовж 2011–2017 рр. можна відстежити динаміку зростання 
кількості готельних закладів розміщення. Це пояснюється тим, що 
Львівська область стрімко розвивається як популярний туристичний 
центр, кількість іноземних і внутрішніх туристів зростає і серед підпри-
ємців постає необхідність у збільшенні кількості ліжко- місць. Однак 
непостійну динаміку можна розгледіти в інших закладах розміщення, 
через те що не всі є популярними і необхідними для цього регіону, 
а також вагомий вплив здійснює і цінова політика закладів.

Загальна кількість спеціалізованих закладів розміщення – майже 
60 одиниць (рис. 1), серед них такі: санаторії – 35 од., дитячі санаторії – 
5 од., пансіонати з лікування – 2 од., пансіонати відпочинку – 4 од., бази 
відпочинку – 14 од. Із кожним роком (від 2011 до 2017 р.) кількість загаль-
них закладів зменшується. Зокрема із 2011 р. на 2012 р. їх стало менше 
на 11 одиниць, із 2012 на 2013 р. – на 8 од., із 2013 на 2014 р. – на 3 од., із 2014 
на 2015 р. – на 9 од., із 2015 на 2016 р. – на 2 од., із 2016 на 2017 р. – на 4 од.

Станом на 2017 рік санаторіїв нараховано 25 од., які з 2011 року по-
чали зменшуватися від кількості 42 од. Залишилася незмінна кількість 
дитячих санаторіїв (5 од.) і пансіонатів відпочинку (4 од.). Пансіонати 
з лікування зменшилися від 6 до 2 од. Бази відпочинку та інші заклади 
оздоровлення теж скоротилися від 26 до 14 од. Це можна пояснити 
економічною кризою в країні, непопулярністю та відсутністю необ-
хідності таких закладів, недостатнім фінансуванням.

Загалом, проаналізувавши динаміку кількості закладів розміщення 
у Львівській області (рис. 2), зробимо висновок, що з кожним роком 
туристичний ринок поповнює новий заклад розміщення. Від 2011 року, 
за даними Головного управління статистики, у Львівській області було 
317 закладів. Наступного року їхня кількість збільшилася на 11 об’єктів. 
У 2013 р. на ринку вже працювало 342 заклади розміщення. У 2014 році 
їхня кількість зменшилася на 2 од., що було пов’язано з нестабільною 
політичною та економічною ситуацією в країні. За 2013 рік зростання 
українського ВВП було нульовим, а вже у 2014 р. ВВП впало до 5%. Ри-
нок дуже чутливий до зовнішніх чинників, тому реагує на кожні зміни. 
У 2015 році кількість закладів ще скоротилася і вже становила 331 од. 
Із 2016 року ситуація на туристичному ринку почала поліпшуватися, 
і кількість закладів розміщення становила 343 од. Однак 2017 року цей 
показник знову знизився до 337.
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Рис. 2. Динаміка кількості закладів розміщення
у Львівській області [1]

Також можна проаналізувати показники із закладів розміщення 
за районами Львівської області (рис. 3).

Рис. 3. Кількість номерів у готелях і аналогічних закладах розміщення 
у розрізі адміністративних районів Львівської області [1]

Лідирують із найбільшими показниками три райони: Пустомитів-
ський із кількістю номерів 748 од., Сколівський – 477 од. та Жовківський 
з кількістю 356 од. Із найменшим показником – Самбірський район 
(11 од.). Таку динаміку зростання можна пояснити наближенням ад-
мінрайонів до міста Львова та Карпатського регіону. Середній показник 
по Львівській області становить 150,3 од.
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Епіцентром розвитку готельного господарства регіону надалі за-
лишається місто Львів. Проте останнім часом простежується деяке 
зменшення частки закладів розміщення у м. Львові, натомість суттєво 
зросла частка закладів розміщення Сколівського району, що зумовлено 
розвитком активних видів туризму, але загалом готельне господарство 
Львівської області упродовж останніх років демонструє високі темпи 
розвитку [2].
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