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АНОТАЦІЯ 

Зайчук К. А. Регулювання соціально-економічної активності на Західному 

регіональному ринку туристичних послуг (на прикладі Волинської області). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі 

економічних наук за спеціальністю 051 «Економіка» Волинський 

національний університет імені Лесі Українки МОН України. – Луцьк, 2021. 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що 

полягає у проведенні аналізу історико-економічних та теоретико-методичних 

передумов створення та розвитку ринку туристичних послуг Волинської 

області, як складової Західного регіонального ринку туристичних послуг. За 

для цього проводиться інтегральна оцінка рівня конкурентоспроможності 

Західного регіонального ринку туристичних послуг та надаються практичні 

рекомендації щодо перспектив його подальшого розвитку та обґрунтовується 

необхідність здійснювати регулювання соціально-економічної активності у 

регіоні у цьому контексті. 

У першому розділі дисертації: «Теоретико–методичні засади 

дослідження соціально-економічної активності на ринку туристичних 

послуг», обґрунтовано суть та структуру ринку туристичних послуг. В процесі 

дослідження запропоновано авторське бачення категорії «ринок туристичних 

послуг». Під яким пропонуємо розуміти місце, де відбуваються угоди купівлі-

продажу туристичних послуг (турів, туристичного продукту, тощо) та 

створюються особливі взаємовідносини між його суб’єктами. З’ясовано, що 

основними соціально-економічними передумовами функціонування ринку 

туристичних послуг в Україні є наступні чинники: соціально-економічний 

рівень життя населення, рівень науково-технічного прогресу, демографічна 

ситуація, рівень розвитку транспортної інфраструктури, якість життя, 

соціально-політичне становище, політична та економічна стабільність тощо. 

Обґрунтовано досвід транскордонних регіонів щодо розвитку ринку 
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туристичних послуг, які могли б бути запроваджені в Україні. Дослідження 

показало, що на території усіх розвинених країн функціонують організації, що 

займаються туристичними програмами (British Tourist Authority, ENIT, 

NORTRA, TURESPANA). Даний досвід на нашу думку є досить актуальним 

та важливим для подальшого розвитку туристичної сфери не лише Волинської 

області, а України зокрема. В процесі дослідження висвітлено авторське 

розуміння поняття «конкуренція на РТП (ринку туристичних послуг)» -  

постійна боротьба між суб’єктами ринку туристичних послуг за найбільш 

вигідні умови здійснення своєї професійної діяльності, а також з метою 

продукування туристичного продукту та подальшої його реалізації. 

Опрацьовано низку нормативно-правових актів загального та спеціального 

призначення, що регламентують та регулюють туристичну галузь. Як наслідок 

було визначено три рівні регулювання ринку туристичних послуг 

(макроекономічний, мікроекономічний та мезоекономічний). В основі нашого 

дослідження лежить алгоритм послідовності методичних підходів до оцінки 

регулювання соціально-економічної активності шляхом моніторингу низки 

показників за трьома етапами: організаційним, дослідницько-аналітичним, 

конструктивно-пропозиційним, що вплинуло на результати рейтингового 

дослідження кожного з чотирьох ринків туристичних послуг Західного 

регіону України. 

У другому розділі дисертації: «Особливості становлення Західного 

регіонального ринку туристичних послуг (на прикладі Волинської області)», 

з’ясовано передумови формування та становлення Західного регіонального 

ринку туристичних послуг (ЗРРТП) на прикладі  Волинської  області. До 

ЗРРТП запрпоновано віднести наступні області: Волинську, Рівненську, 

Львівську, Тернопільську. Модифіковано та удосконалено поняття 

«регіональний ринок туристичних послуг (РРТП)» – сукупність певних 

регіонів чи областей, які змінюються в результаті впливу чисельності 

населення, рівня заробітної плати, кількості суб’єктів туристичної діяльності, 

пропозиції туристичних ресурсів та органів державної та місцевої влади, які 
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формують державну політику у сфері туризму. Досліджено  диференціацію 

видів туризму Волинської області в розрізі районування (регіонування). На 

основі цього побудовано карта з наступними пріоритетними видами туризму: 

сільський (зелений), водний, промисловий, культурно-пізнавальний та 

транзитний. З’ясовано, що головними проблемами, які гальмують розвиток 

ринку туристичних послуг, є домінування «пострадянських» підходів до 

реалізації туристичних послуг, недостатність інвестиційного забезпечення. 

Обґрунтовано  поняття «інфраструктурне забезпечення регіонального ринку 

туристичних послуг» Волинської області, це – комплекс різноманітних 

споруд, мереж, доріг, які забезпечують нормальний та безперешкодний 

доступ туристів до відпочинкової зони, а саме до використання туристичного 

продукту. Систематизовано найголовніші інституції, які формують 

інфраструктурне забезпечення: кредитно-банківські установи, страхові 

компанії, рекламні агенції, громадські організації,  туристично-готельні 

комплекси та транспортні фірми. Проаналізовано динаміку туристичної 

активності у Волинській області протягом 2000–2018 років шляхом побудови 

концептуальної діаграми. Для більш ретельного аналізу етапів туристичної 

активності виділено три періоди розвитку регіонального ринку туристичних 

послуг: 1) формування ринку туристичних послуг Волинської області» (2000–

2005 рр.); 2) становлення ринку туристичних послуг Волинського області 

(2005–2010рр.); 3)  інфраструктуризація розвитку  ринку туристичних послуг 

Волинської області (2010–2018рр.). Рейтинговано особливості соціально-

економічної активності, включаючи наступні фактори: кількість населення, 

середня заробітна плата, кількість обслуговуваних туристів суб’єктами 

туристичної діяльності, наявність готелів, колективних засобів розміщення, 

санаторіїв та баз відпочинку в  межах ЗРРТП. Дослідження показало, що 

найвищий рейтинг соціально-економічної активності зафіксовано у Львівській 

області. 

У третьому розділі дисертації: «Оцінка та шляхи вдосконалення 

соціально-економічної активності на Західному регіональному ринку 
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туристичних послуг (на прикладі Волинської області)» визначено динаміку 

інтегральної оцінки конкурентоспроможності  ЗРРТП в період 2015–2018 рр. 

Виявлено, що рівень конкурентоспроможності  ринку туристичних послуг 

Рівненської області є дещо вищим, ніж Львівської. Така ситуація, на нашу 

думку, зумовлена вищими показниками у сфері соціально-економічного 

розвитку регіону. Хоча за абсолютними показниками Львівська область 

лідирує серед досліджуваних регіонів. Проаналізовано процес модернізації 

механізмів стимулювання та регулювання ринку туристичних послуг на 

прикладі Волинської області, де визначено та надано основні рекомендації 

щодо його стимулювання та розвитку. Серед них основними є наступні: 

удосконалення регіональних програм, залучення іноземних туристів та 

забезпечення формування організаційно-економічного механізму даного 

ринку; покращення матеріально-технічної бази туризму (інфраструктури,  

транспортні шляхи, тощо); стимулювання та підтримки розвитку малого 

туристичного  підприємництва. Надзвичайно важливими є створення умов для 

всебічного заохочення населення області до участі у розвитку сільського 

туризму як високорентабельної ланки туристичної індустрії та додаткового 

джерела поповнення особистих доходів громадян, а також місцевих і 

державного бюджетів. Відмічено практику туристичної сфери європейськими 

країнами та визначено, що найбільше кластерних формувань поширено в 

таких країнах як: Італія, Угорщина, Польща, Франція та країни Балтії. 

Зроблено огляд туристичного кластеру Волинської області. З’ясовано, що 

основою його утворення став проєкт міжнародної технічної допомоги 

«Створення інформаційного комплексу у сфері транскордонного екологічного 

туризму в Єврорегіоні «Буг», який було реалізовано в рамках Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013». 

Основною метою кластера є створення конкурентоспроможного туристичного 

продукту та екологічних послуг як на рівні держави так і за її межами. 

Деталізовано поняття «туристичний кластер», як - концентрацію на одній 

території підприємств, які використовують спільні туристичні ресурси для 
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створення нових або для покращення наявних туристичних послуг. 

Досліджено структуру туристичних кластерів, яка поділяється на сектори 

виробництва туристичних послуг, сервісного обслуговування, забезпечення 

життєдіяльності туристичного кластеру та допоміжний сектор. Здійснено 

SWOT-аналіз регіонального туристичного кластера, що дало підстави  

визначити можливості та загрози його розвитку. 

Отримані в дисертаційній роботі результати дозволяють підвищити 

ефективність розвитку Західного регіонального ринку туристичних послуг на 

засадах регулювання соціально-економічної активності кожної компоненти 

ринку. 

Ключові слова: ринок туристичних послуг, Західний регіональний ринок 

туристичних послуг, туризм, види туризму, конкурентоспроможність, 

інтегральна оцінка, конкуренція, соціально-економічна активність, ринок, 

зелений туризм, промисловий туризм, водний туризм, транзитний туризм,  

інфраструктурне забезпечення, туристичний кластер. 
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SUMMARY 

Zaychuk K.A. Regulation of socio-economic activity in the Western regional 

market of tourist services (on the example of Volyn region). - Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of economic sciences on a specialty 051 "Economics" Lesya 

Ukrainka Volyn National University of the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Lutsk, 2021. 

In the first section of the dissertation: "Theoretical and methodological 

principles of research of socio-economic activity in the market of tourist services", 

the essence and structure of the market of tourist services are substantiated. In the 

course of the research the author's vision of the category "tourist services market" is 

offered. By which we propose to mean the place where transactions of purchase and 

sale of tourist services (tours, tourist product, etc.) take place and create a special 

relationship between its subjects. It was found that the main socio-economic 

prerequisites for the functioning of the market of tourist services in Ukraine are the 

following factors: socio-economic standard of living, level of scientific and 

technological progress, demographic situation, level of transport infrastructure, 

quality of life, socio-political situation, political and economic stability, etc. The 

experience of cross-border regions in the development of the market of tourist 

services that could be introduced in Ukraine is substantiated. The study showed that 

in all developed countries there are organizations involved in tourism programs 

(British Tourist Authority, ENIT, NORTRA, TURESPANA). In our opinion, this 

experience is quite relevant and important for the further development of the 

tourism sector not only in the Volyn region, but in Ukraine in particular. The 

research highlights the author's understanding of the concept of "competition on 

RTP (market of tourist services)" - the constant struggle between the subjects of the 

market of tourist services for the most favorable conditions for their professional 

activities, as well as to produce a tourist product and its further sale. A number of 

normative-legal acts of general and special purpose regulating and regulating the 
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tourist industry have been worked out. As a result, three levels of regulation of the 

market of tourist services (macroeconomic, microeconomic and mesoeconomic) 

were identified. Our study is based on an algorithm of a sequence of methodological 

approaches to assessing the regulation of socio-economic activity by monitoring a 

number of indicators in three stages: organizational, research-analytical, 

constructive-proposal, which influenced the results of rating studies of each of the 

four markets of tourist services in Ukraine. 

The second section of the dissertation: "Peculiarities of the formation of the 

Western regional market of tourist services (on the example of Volyn region)" 

clarifies the prerequisites for the formation and formation of the Western regional 

market of tourist services (WRMTS) on the example of Volyn region. The 

following oblasts are proposed to be included in the WRMTS: Volyn, Rivne, Lviv, 

Ternopil. Modified and improved the concept of "regional market of tourist services 

(RMTS)" - a set of certain regions or areas that change as a result of the population, 

wages, number of tourism entities, supply of tourism resources and state and local 

authorities, which form the state policy in the field of tourism. The differentiation of 

types of tourism of Volyn region in the context of zoning (zoning) is investigated. 

Based on this, a map was built with the following priority types of tourism: rural 

(green), water, industrial, cultural and cognitive and transit. It was found that the 

main problems hindering the development of the market of tourist services are the 

dominance of "post-Soviet" approaches to the sale of tourist services, the lack of 

investment. The concept of "infrastructural support of the regional market of tourist 

services" of Volyn region is substantiated, it is a complex of various constructions, 

networks, roads which provide normal and unobstructed access of tourists to a 

recreation area, namely to use of a tourist product. The most important institutions 

that form the infrastructure are systematized: credit and banking institutions, 

insurance companies, advertising agencies, public organizations, tourist and hotel 

complexes and transport companies. The dynamics of tourist activity in the Volyn 

region during 2000–2018 by constructing a conceptual diagram is analyzed. For a 

more thorough analysis of the stages of tourist activity, three periods of 



9 

 

development of the regional market of tourist services have been identified: 1) 

formation of the market of tourist services of Volyn region” (2000–2005); 2) 

formation of the market of tourist services of the Volyn region (2005–2010); 3) 

infrastructure of development of the market of tourist services of the Volyn region 

(2010–2018). Peculiarities of socio-economic activity are rated, including the 

following factors: population, average salary, number of tourists served by tourism 

entities, availability of hotels, collective accommodation, sanatoriums and 

recreation centers within the WRMTS. The study showed that the highest rating of 

socio-economic activity was recorded in Lviv region. 

The third section of the dissertation: "Assessment and ways to improve socio-

economic activity in the Western regional market of tourist services (on the 

example of Volyn region)" defines the dynamics of integrated assessment of 

competitiveness WRMTS in 2015-2018. is slightly higher than Lviv. This situation, 

in our opinion, is due to higher indicators in the field of socio-economic 

development of the region. Although in absolute terms, Lviv region is the leader 

among the studied regions. The process of modernization of mechanisms of 

stimulation and regulation of the market of tourist services on the example of Volyn 

region is analyzed, where the basic recommendations on its stimulation and 

development are defined and given. Among them the main ones are the following: 

improvement of regional programs, attraction of foreign tourists and ensuring the 

formation of the organizational and economic mechanism of this market; improving 

the material and technical base of tourism (infrastructure, transport routes, etc.); 

stimulating and supporting the development of small tourism business. It is 

extremely important to create conditions for comprehensive encouragement of the 

population of the region to participate in the development of rural tourism as a 

highly profitable part of the tourism industry and an additional source of personal 

income, as well as local and state budgets. The practice of tourism in European 

countries is noted and it is determined that most cluster formations are distributed in 

such countries as Italy, Hungary, Poland, France and the Baltic States. An overview 

of the tourist cluster of the Volyn region. It was found out that the basis of its 
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formation was the project of international technical assistance "Creation of an 

information complex in the field of cross-border ecological tourism in the 

Euroregion" Bug ", which was implemented under the Cross-Border Cooperation 

Program" Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 ". The main goal of the cluster is to 

create a competitive tourism product and environmental services both at the state 

level and abroad. The concept of "tourist cluster" is detailed, as - the concentration 

in one area of enterprises that use common tourist resources to create new or to 

improve existing tourist services. The structure of tourist clusters, which is divided 

into the sectors of production of tourist services, service, ensuring the viability of 

the tourist cluster and the auxiliary sector, is studied. A SWOT analysis of the 

regional tourism cluster was carried out, which gave grounds to identify 

opportunities and threats to its development. The results obtained in the dissertation 

allow to increase the efficiency of the Western regional market of tourist services 

on the basis of regulation of socio-economic activity of each component of the 

market. 

Keywords: market of tourist services, Western regional market of tourist 

services, tourism, types of tourism, competitiveness, integrated assessment, 

competition, socio-economic activity, market, green tourism, industrial tourism, 

water tourism, transit tourism, infrastructure, tourist cluster. 
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ВСТУП 

 

Із визнанням туризму, однією з пріоритетних галузей економіки, 

держава розпочала активну діяльність щодо створення передумов для 

подальшого успішного функціонування цієї галузі в Україні. Але, щоб 

функціонування ринку туристичних послуг було успішним, потрібно 

насамперед все подолати економічну кризу та припинити військові дії в 

країні.  Нині ринок туристичних послуг стає все більш важливим 

компонентом у сучасних ринкових відносинах. Туризм є провідною сферою 

діяльності в багатьох країнах світу, оскільки його розвиток дає можливість 

задіяти в господарський обіг найцінніші природні ресурси, створити нові 

робочі місця, активізувати інвестиційну діяльність, поліпшити екологічну та 

соціально-економічну ситуацію. В Україні туризм не зайняв чільного місця в 

структурі економіки та сфери послуг. Тому існує необхідність у науковому 

обґрунтуванні процесів, що відбуваються у цій сфері з урахуванням реалій як 

ринку, так і соціально-економічної ситуації, яка склалась. Важливою 

частиною функціонування соціально-економічного розвитку регіонів України 

є стабільне та безперебійне функціонування регіональних туристичних 

ринків. Серед чималої кількості проблем, які постали перед регіональними 

туристичними ринками є забезпечення конкурентоспроможності, формування 

комфортного інституціонального середовища та регулювання соціально-

економічної активності. Тому є очевидним факт необхідності дослідження 

процесів моніторингу та стимулювання соціально-економічних критеріїв 

регулюючих процесів на зазначених ринках, як на регіональному, так і 

національному рівнях загалом. 

В Україні туризм почав розвиватися не так давно, не маючи власної бази 

розвитку. Але попри все, формуючи значну частину місцевих, обласних та 

державних бюджетів та будучи важливою сферою обігу на ринку, 

регулювання туристичної діяльності в регіоні перебуває в епіцентрі наукового 

дослідження, формуючи подальші конкуруючі засади.Тому існує необхідність 
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у науковому обгрунтуванні процесів, що відбуваються у цій сфері з 

урахуванням соціально-економічної ситуації, яка склалась. 

Актуальність теми дослідження. Волинська область – це унікальна 

місцевість для розвитку туристичного ринку. Вона насамперед є 

транскордонною територією, а це відіграє важливу роль у її привабливості для 

туристів. Волинь багата як рекреаційно-туристичними так і природними 

ресурсами. Тут проходять найважливіші транспортні магістралі, які з’єднують 

Західну і Східну Європу, а це є значущим аспектом для розвитку 

міжнародного співробітництва в різних  сферах.   

Однак ринок туристичних послуг Волинської області розвивається 

хаотично, порушуючи закони конкуренції, та характеризується необ’єктивним 

процесом ціноутворення. Туристичні ресурси використовуються 

нераціонально та неефективно. Наші туристи виступають інвесторами 

туристичної галузі в інших країнах світу, тому формувати сприятливі 

конкуруючі відносини між суб’єктами туристичного ринку регіону можна 

шляхом ефективного регулювання соціально-економічної активності,  що і 

окреслюватиме вектор майбутнього дослідження.  

Попри актуалізацію окресленої проблеми варто відмітити 

малодослідженність  ринку туристичних послуг Волинської області в науковій 

літературі, а зокрема процеси соціально-економічної активності  та механізми 

їх регулювання. 

Об’єктом дослідження є ринок туристичних послуг Волинської 

області як невід'ємний складник Західного регіонального ринку. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні, практичні засади, а 

також принципи регулювання соціально-економічної активності на Західному 

регіональному ринку туристичних послуг (на прикладі  Волинської області). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складником науково-дослідної роботи, що використовується в 

громадській науковій організації «Фінансово-економічна наукова рада» на 

тему «Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи» 
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(№ ДР 0118U000787), а також основні положення, висновки та рекомендації, 

одержані в результаті дисертаційного дослідження, що пройшли апробацію та 

активно використовуються в процесі діяльності Департаменту зовнішніх 

зносин, залучення інвестицій та з питань туризму і курортів Волинської 

обласної державної адміністрації (№599/01-34/2-20). Результати дослідження  

впроваджено у навчальний процес на економічному факультеті Волинського 

національного університету імені Лесі Українки  при викладанні таких 

навчальних дисциплін: «Регіональна економіка», «Національна економіка», 

«Економіка довкілля та природокористування». 

Метою дослідження є аналіз історико-економічних та теоретико-

методичних передумов створення та розвитку ринку туристичних послуг 

Волинської області, як складника Західного регіонального ринку туристичних 

послуг шляхом регулювання соціально-економічної активності  та врахування 

його транскордонності, а також – розробка на цій основі інтегральної оцінки  

конкурентоспроможності Західного регіонального ринку туристичних послуг 

та практичних рекомендацій щодо перспектив його подальшого розвитку.  

Окреслена мета обумовила виконання таких завдань: 

–  систематизувати суть та структуру ринку туристичних послуг; 

– обґрунтувати соціально-економічні передумови та врахувати досвід 

транскордонних регіонів щодо функціонування ринку туристичних послуг 

України; 

– з'ясувати особливості конкурентного та адміністративного 

регулювання на ринку туристичних послуг; 

– дослідити передумови формування регіонального ринку туристичних 

послуг (на прикладі Волинської області); 

–  проаналізувати інфраструктурне забезпечення регіонального ринку 

туристичних послуг Волинської області; 

–  встановити динаміку туристичних потоків туристичної активності 

протягом 2000–2018 років, визначити  етапи динамічних потоків туристів та 

формування ринку туристичних послуг; 
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– обґрунтувати становлення Західного регіонального ринку туристичних 

послуг шляхом авторського підходу до рейтингування соціально-економічної 

активності; 

– провести інтегральну оцінку конкурентоспроможності Західного 

регіонального ринку туристичних послуг; 

– дослідити механізм стимулювання та регулювання розвитку Західного 

регіонального ринку туристичних послуг на прикладі Волинської області та 

запропонувати шляхи його вдосконалення; 

– проаналізувати пріоритетні напрями функціонування туристичних 

кластерів у Волинській області. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі та 

нормативно-правові документи, що регулюють туристичну діяльність. 

офіційна статистична інформація Державної служби статистики України, 

інформаційні інтернет-ресурси, наукові публікації закордонних та 

вітчизняних авторів, звіти діяльності туристичних суб’єктів, статистичні дані 

Всесвітньої туристичної організації, регіональні програми та стратегії 

розвитку регіонів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного 

дослідження послужили праці у сферах сучасної фундаментальної економіки, 

та розвитку продуктивних сил і регіональної економіки, в яких висвітлено 

проблеми розвитку туристичних систем та положення щодо функціонування 

ринку туристичних послуг, теоретичні засади регулювання конкуренції на 

ринку туристичних послуг, теорії кластеризації, концепції сталого розвитку, 

методичні основи оцінювання туризму в умовах ринкової конкуренції, а 

також законодавчо-нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України і нормативні документи обласних та районних 

адміністрацій. Теоретичними основами дослідження стали базові положення 

економічної теорії, регіональної економіки, географії, туризму та інших наук. 

Під час роботи використовувався широкий спектр загальних та специфічних 

методів: аналізу та синтезу (для деталізації об’єкта та предмета дослідження), 
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узагальнення (при обґрунтуванні поннятійно-термінологічного апарату 

дослідження), картографічний (для побудови просторової карти відображення 

різноманітних видів туризму по районах Волинської області), моделювання 

(для оцінки конкурентоспроможності ринків туристичних послуг протягом 

2015-2018 років), порівняння (для відображення динаміки туристичних 

потоків протягом 2000-2018 років). Також для обґрунтування результатів 

наукового дослідження використовувалися методи індукції, дедукції, 

емпіричний, опису, спостереження, історико-економічний, статистичний та 

аналітичний. 

Наукова новизна  полягає у методологічному обґрунтуванні, 

поглибленні концептуальних положень і розробці науково-методичних 

підходів до регулювання соціально-економічної активності Західного 

регіонального ринку   туристичних послуг (на прикладі Волинської області), 

що сприятиме зростанню економічного потенціалу розвитку туристичної 

інфраструктури регіону. 

Найбільш вагомі результати, що містять наукову новизну, полягають в 

наступному: 

Удосконалено: 

– підхід до оцінки соціально-економічної активності регіону в напрямі  

розвитку різних видів туризму  на прикладі Волинської області; шляхом 

здійснення до районування її території, виходячи з  географічної, соціально-

економічної автентичності, що лягло в основу запропонованої концептуальної 

моделі модернізації механізмів регулювання соціально-економічної 

активності Західного регіонального ринку туристичних послуг на мікро-, 

мезо- та макрорівнях з урахуванням взаємоузгодженості її основних 

компонентів. Це, зі свого боку обумовило обрахунок інтегрального показника 

конкурентоспроможності та рейтингування областей, які входять до ЗРРТП 

протягом 2015–2018 рр. 

– науково-когнітивне бачення динамічних змін туристичних потоків 

Волинської області протягом 2000-2018 років, що дало змогу побудувати 
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діаграму активності  найсприятливіших років туристичного попиту та 

провести періодизацію розвитку туристичних послуг Волинської області за 

трьома етапами: формування ринку туристичних послуг (2000–2005 рр.), 

становлення ринку туристичних послуг Волинської області (2005–2010 рр.) та 

інфраструктуризація розвитку ринку туристичних послуг Волинської області 

(2011–2018 рр.);  

– концептуальну модель нормативно-правового регулювання 

конкуренції на ринку туристичних послуг шляхом виділення його трирівневої 

структури: макро-, мезо- і мікрорівнів. На основі цього встановлено  механізм 

суб’єктно-вертикальної взаємодії національного та регіонального ринків 

туристичних послуг. 

Дістали  подальшого розвитку: 

– інтерпретація теоретичних та практичних підходів до поняття 

«регіональний ринок туристичних послуг» як сукупність певних регіонів чи 

областей, на механізм формування яких впливає кількість населення, 

заробітна плата, кількість суб’єктів туристичної діяльності, наявність 

туристичних ресурсів та органи державної та місцевої влади, які формують 

державну політику у сфері туризму; 

– наукові принципи функціонування туристичних кластерів у 

Волинській області, що дозволить зміцнити матеріальну-технічну базу 

туризму, збільшити надходження до місцевих бюджетів, покращити розвиток 

туристичної сфери, підвищити привабливість як туристичних регіонів, так і 

області зокрема; 

– методичні підходи до оцінки регулювання соціально-економічної 

активності шляхом моніторингу низки показників: економічної та соціальної 

згуртованості, економічної ефективності, ефективності ринку праці, розвитку 

інфраструктури, доступності та якості послуг у сфері освіти та охорони 

здоров’я, соціального захисту та безпеки, раціонального 

природокористування та якості дозвілля за трьома етапами дослідження: 

організаційним, дослідницько-аналітичним, конструктивно-пропозиційним, 
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що вплинуло на з’ясування рейтингових позицій кожного з чотирьох ринків 

туристичних послуг Західного регіону України. 

Теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

Дослідження буде важливим в навчальному процесі при забезпеченні таких 

дисциплін як, регіональна економіка, туризмознавство, економічна історія та 

історія економічної думки, національна економіка. З’ясування різних аспектів 

становлення та розвитку   ринку туристичних послуг на Волині є важливим на 

практиці тому, що воно демонструє проблеми сучасного стану ринку 

туристичних послуг та шляхи їх вирішення. Результати дослідження можуть 

бути використані в роботі облдержадміністрацій при розробці стратегій 

розвитку регіонів, де чільне місце належить туризму.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею автора. Наукові результати, висновки і пропозиції, які 

виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових публікацій, що 

здійсненні у співавторстві, використані лише ті матеріали, які є результатом 

особистої праці здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати дисертаційного  дослідження було апробовано на міжнародних 

науково-практичних конференціях: ХІ Міжнародній науково-практичній 

конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині:пріоритети та 

перспективи досліджень» (Луцьк, 2017, 2018, 2019, 2020); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Модернізація національної системи 

управління державним розвитком: виклики та перспективи» (Тернопіль, 

2016); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика 

менеджменту безпеки» (Луцьк, 2018); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Фінансова-кредитна система: вектори розвитку» (Ужгород, 

2018); Міжнародній науково-практичній інтернет конференції з нагоди 10–ої 

річниці створення кафедри туризму та готельного господарства у 

Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки 

(Луцьк, 2018). 
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Публікації.  Результати дослідження відображено в 22 наукових працях, 

серед яких 2 розділи у монографіях, 5 статей у фахових наукових виданнях, 

рекомендованих МОН для публікування результатів дисертації,  стаття в 

закордонному виданні, а також матеріали доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг 

загального тексту дисертації складає - 236 с., з них основного тексту 130 

сторінки. Робота ілюстрована 36-ма таблицями та 19-ма рисунками. Список 

використаних джерел містить 217 найменуваннь. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

1.1. Суть та структура ринку туристичних послуг 

 

Туризм вважається важливим складником економічної діяльності 

кожної розвиненої країни світу. Крім того, саме туристична галузь є однією з 

найбільших і високоприбуткових галузей економіки. Ринок туристичних 

послуг (РТП) виступає ключовим фактором росту дохідної частини бюджету 

відповідної країни чи регіону, водночас забезпечуючи вплив на інші галузі 

економіки: транспорт, будівництво, сільське господарство тощо. А беручи до 

уваги інтеграційні та глобалізаційні процеси на міжнародній арені, саме тому 

ринок туристичних послуг набуває особливої актуальності для дослідження. 

Причому, особливо важливим є етап вивчення структури цього ринку та 

взаємозв’язок між ключовими його елементами.  

На сьогодні при постійному та безперервному розвитку  ринку 

туристичних послуг вивчаються та аналізуються його суть та процеси 

формування багатьма вченими та науковцями. Така пильна увага до ринку 

туристичних послуг цілком зрозуміла, адже він є одним із найпопулярніших 

та найбільш прогресуючих ринків сьогодення. 

Ринок туристичних послуг виник через необхідність та бажання 

населення проводити своє дозвілля з користю та реалізовувати так звану 

взаємодію між виробниками та споживачами туристичних послуг. 

Процес просування та розвитку РТП є досить складним та певною 

мірою непередбачуваним. Адже цей процес має пройти певні етапи, перш ніж 

буде реалізованим (туроператор-турагент-турист).Тому ефективність 

вищезгаданих відносин є неможливою без застосування законодавчо-

нормативних процесів, визначення структури  ринку туристичних послуг та 

взаємозв’язку між суб’єктами туристичної діяльності. 
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Ринок – середовище, де відбуваються явища купівлі-продажу товарів. Із 

давніх-давен ринком була будь-яка торгова площа чи облаштоване 

приміщення, де продавались чи купувались товари.  Але у зв’язку з 

покращенням життя населення, розвитком зв’язку та транспорту ринок набув 

дещо інших змін. Ф. Котлер [32] пише: «За наявності сучасних засобів зв'язку 

і транспорту купець може ввечері дати рекламу товару по телебаченню, 

зібрати сотні замовлень по телефону і вже на наступний день розіслати товари 

поштою, не вступаючи у фізичний контакт з покупцем». 

Тепер існує безліч видів ринків: ринок нерухомості, валютний ринок, 

ринок праці, фінансовий ринок, ринок засобів виробництва, ринок цінних 

паперів, ринок послуг, ринок інноваційних розробок.  

У роботі ми розглядаємо аспекти розвитку, власне, ринку туристичних 

послуг, адже він є постійною динамічною системою, яка відтворюється у 

різних проявах та формах. У зв’язку з безперервним процесом розвитку та 

вдосконаленням  ринку туристичних послуг відбувається багатогранний 

процес його вивчення та приділяється постійна увага серед наукових кіл у 

його дослідженні. 

Дослідження суті та визначення структури  ринку туристичних послуг 

здійснювали такі вчені як: Любіцева О. О. [105], Бабарицька В. К. [4],  Кудла 

Н. Є. [100], Бейдик О. О. [10],  Пуцентейло П. Р. [156], Ільїн Л. В. [78], 

Павлова О. М. [178], Черчик Л. М. [202], Герасименко В. Г. [31],  

Квартальянов В. А. [85] та ін. Питання про взаємовідносини між суб’єктами 

на ринку туристичних послуг зустрічаємо в працях Кифяка В. Ф.[158], 

Ведмідь Н. І. [20], Масляк П. О. [116], Мельниченко С. В. [118], Дядечко Л. П. 

[54]. Проте поза увагою вчених залишаються особливості договірних 

відносин, які виникають між ключовими учасниками ринку туристичних 

послуг – туроператором, турагентом і туристами.  

Відомі економісти К. Р. Макконнелл та С. Л. Брю [110] писали, що 

«ринок − це інститут або механізм, що зводить докупи покупців 
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(представників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і 

послуг». 

Наприклад: О. О. Любіцева [105] запевняє, що «ринок туристичних 

послуг – це сфера задоволення потреб населення різноманітними послугами, 

які пов’язані з відпочинком та оздоровленням». Вважаємо таке трактування 

дещо вузьким, оскільки немає чіткого розуміння сутності ринку загалом. 

РТП, на думку І. Т. Балабанова, [5] – це «сфера формування та реалізації 

туристичного продукту, що здійснюється між його покупцями та 

продавцями». Ця позиція заслуговує на увагу, проте автором неоднозначно 

визначається об’єкт: не розкрито відмінності між туристичним продуктом та 

туристичною послугою. 

Натомість В. Ф. Семенов у роботі при вивченні понятійно-

категоріального апарату ринку туристичних послуг застосовує  підхід із 

розуміння ринку як загальної категорії, не враховуючи специфіки туризму:  це 

явище, яке поєднує дві найважливіші складові ринку: попит та пропозицію і 

забезпечує купівлю-продаж туристичного продукту [164]. 

Досить виваженою є позиція З. О. Луцишин [104], яка трактує ринок 

туристичних послуг як «систему» − багатоаспектну, поліструктурну, 

поліморфну та багаторівневу, що функціонує за допомогою врівноваження 

попиту та пропозиції на ринку. 

Водночас В. А. Квартальнов [86] у своїх дослідженнях розглядає ринок 

з точки зору процесу, дії, зазначаючи, що це – «організація процесу доведення 

туристичного продукту до споживача».  

На нашу думку, більш вдалим є підхід є А. П. Юрьєва [215], котрий 

переконаний, що РТП – це комплекс зв’язків, які перетворюють туристичні та 

екскурсійні послуги у грошовий еквівалент і навпаки. 

Отже, ми можемо стверджувати, що сутність РТП у фаховій літературі 

розглядають найчастіше як економічні відносини; систему або суспільно-

економічне явище.Узагальнюючи та простеживши наукові підходи до 

визначення поняття ринку туристичних послуг, на нашу думку, РТП – це 
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ринок, де відбуваються угоди купівлі-продажу послуг туризму (турів, 

туристичного продукту, туристичних послуг) та створюються особливі 

взаємовідносини між його суб’єктами.  Але це зовсім не означає, що  угоди 

відбуваються в одному і тому ж місці. Угоди купівлі-продажу можуть 

відбуватися без прямого залучення продавця і покупця тур продукту, а за 

допомогою телефонного дзвінка, по чеку чи поштою.  

 Ринок туристичних послуг, на відміну від інших ринків, має свої 

специфічні особливості, які притаманні лише йому: 

– туристичні послуги,  що виробляються на ринку туристичних послуг, 

майже відразу і споживаються,  їх не треба зберігати чи транспортувати, вони 

не є габаритні; 

– туристичні послуги можна створити будь-де (навіть ЧАЕС), аби було 

населення; на відміну від товарних ринків, які підлаштовуються під 

спеціалізовані ресурси (енергетика, паливо, водні ресурси тощо); 

– найбільшого піку активності РТП набуває  в літній та зимовий час; 

– РТП несе в собі індивідуальний характер, тому що виробляє 

туристичні послуги окремо для кожного туриста, включаючи усі  їх потреби 

та бажання; 

– ринок туристичних послуг  не є обмежений місцем, туристичні 

послуги можуть вироблятися та споживатися як по телефону, так і в мережі 

Інтернет [41]. 

РТП не лише відрізняється від інших ринків своїми особливостями, а й 

має своєрідну структуру та типологію, яка є досить складною та 

багаторівневою. Для того, щоб проаналізувати структуру ринку туристичних 

послуг, використовують ряд показників: кон’юктуру ринку, рівень 

вертикальної інтеграції  туристичних фірм, рівень диверсифікації туристичних 

фірм за наданням послуг, рівень бар'єрів входження на РТП нових фірм та ін.  

Фундаментальні засади типології ринків туристичних послуг 

відображаються у таких принципах: 
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– ринок туристичних послуг повністю залежить від соціально-

економічного розвитку країни, впливаючи і на ВВП країни, господарства, 

транспорт, зв’язок та будівництво; 

– РТП залежить також від розвитку ринкових структур. Туроператори та 

тургагенти ринку туристичних послуг ведуть малий та середній бізнес, а це 

потребує завжди і ефективного державного регулювання, і фінансової 

підтримки, і гнучкості оподаткування; 

– типологія  ринку туристичних послуг також залежить від рівня 

індустрії туризму в країні та здатності її розвиватися та брати участь в  

міжнародних туристичних процесах [90].  

Зрозуміло, що для ефективного дослідження варто узагальнити 

термінологічні поняття ринку туристичних послуг. Отож,  туризм – це базове 

поняття, під час вивчення ринку туристичних послуг, яке за Всесвітньою 

туристичною організаєцією (ВТО) [217] означає  виїзд людини за межі своєї 

домівки з оздоровчою, пізнавальною або культурно-екскурсійною метою без 

здійснення оплачуваної діяльності. А турист – це особа, яка здійснює будь-яку 

з вищеперелічених діяльностей, від 24 годин до 6 місяців (якщо менше 24 год; 

то таку особу називають екскурсантами). 

З’ясовано, що туризм  поділяється відповідно за організаційними 

формами,  за засобами пересування, за метою подорожі, за віком, за способом 

перебування, за кількістю учасників та за тривалістю перебування. Така 

класифікація є цілком зрозумілою та легкою для сприйняття. Більшість 

науковців поділяють туризм на внутрішній та міжнародний. Внутрішній 

туризм – це туризм, який відбувається всередині країни, а міжнародний – за її 

межами. Міжнародний туризм ще поділяють на в’їзний (в’їзд нерезидентів на 

територію своєї країни) та виїзний (виїзд вітчизняних громадян на територію 

іншої держави). У табл. 1.1 наведено класифікацію видів туризму згідно із 

ЗУ«Про туризм» [70].  
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Таблиця 1.1 

Основні види туризму 

За 

організаційними 

формами 

 

міжнародний 

 

внутрішній специфічний обмежений 

За метою 

поїздки 

рекреаційний 

відпочинок, 

екотуризм, 

ностальгічний  

шоп-тури 

паломницький 

туризм, 

елітарний  

спортивний та 

пізнавально-

оздоровчий  

професійно-

діловий та 

науковий  

За віковими 

групами 

дитячий 

молодіжний 

сімейний 

 

для людей 

похилого віку 
для інвалідів 

За способом 

пересування 

автотуризм 

авіаційний 

пішохідний 

морський 

залізничний 

велосипедний 
річковий 

За засобами 

розміщення 

культурно-

пізнавальний 

кемпінги 

пансіонати 
намети бази відпочинку 

За кількістю 

учасників 
індивідуальний сімейний груповий індивідуальний 

За тривалістю 

перебування 
короткотривалий довготривалий короткочасний середньотривалий 

Примітка: укладено за даними [70] 
 

Для функціонування ринку туристичних послуг варто визначити також, 

що є, об’єктом та суб’єктом даного ринку. Об’єктом РТП є туристичний 

продукт або туристична послуга, яка виробляється туроператорами та через 

посередників (турагентів) продається споживачам (туристам) цього ринку. З 

огляду на це, суб’єктами РТП виступають туристичні оператори, туристичні 

агенти, гіди-перекладачі, екскурсоводи та інші суб’єкти підприємницької 

діяльності, які здійснюють  та  забезпечують  туристичну діяльність. 

Туроператори − оптові виробники туристичних послуг, які мають 

прямий і опосередкований зв’язок із туристичними агентствами та туристами.  

Саме туроператори в процесі розробки туристичного продукту встановлюють 

зв'язок із різними допоміжними підприємствами (закладами розміщення, 

закладами харчування, екскурсійними бюро, авіакомпаніями, страховими 

компаніями, тощо). 

Туристичні агенти − роздрібні виробники туристичних послуг, які є 

посередниками туроператорів та надають туристичні послуги туристам. 

Зазвичай, туристичні агенства реалізують туристичний продукт чи послугу, 
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яку виробили туроператори, але бувають і випадки, коли туристичні агенції 

створюють контракти з різними транспортними компаніями та надають певні 

види послуг.   

Гіди-перекладачі, екскурсоводи  є також суб’єктами ринку туристичних 

послуг, адже вони проводять діяльність, яка,  безумовно, пов’язана з туризмом  

і обслуговують різноманітні організації та установи, що надають послуги з 

тимчасовим розміщенням та харчуванням певних туристичних послуг. 

Тому для створення логічної послідовності функціонування ринку 

туристичних послуг варто проаналізувати поняття туристичної послуги.  

Однією з проблем сучасної економічної науки є недосконалість 

понятійно-категоріального апарату «туристична послуга», тому важливо 

проаналізувати вимоги до туристичних послуг, якість туристичних послуг, 

обов’язкові критерії якості туристичних послуг, фактори впливу на ці 

послуги, роль персоналу  при наданні туристичних послуг. Цей напрямок є 

важливим тому, що туристичні послуги розвиваються стрімко, адже кожна 

людина хоче під час відпустки чи вікенду, під час перельоту чи подорожі 

автомобілем мати комфортні, безпечні умови та харчування. 

Комплексне визначення туристичної послуги є складним завданням. 

Труднощі полягають у тому, що на практиці пропонуються продукти, які є 

складовими компонентів окремих послуг і матеріальних благ (наприклад, до 

послуг пасажирського авіаційного транспорту належить не лише переміщення 

пасажирів і багажу в просторі, а й харчування під час перельоту). 

Професор П. Р. Пуцентейло [156] визначає туристичну послугу як 

«результат діяльності туристичного підприємства щодо задоволення 

відповідних потреб туристів». Гайдук А. Б.[29] під туристичними послугами 

розуміє «будь-який обмін чи продаж результатів людської праці, які пов'язані 

з прямим або опосередкованим задоволенням потреб перед подорожжю, під 

час неї та у місці туристичного перебування, але не є наслідком 

безпосереднього виробництва предметів. Вони залежать від наявності клієнта 

– туриста». Дещо по-іншому трактує це поняття. В. Гаворецький, який під 
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туристичною послугою розуміє «будь-які суспільно корисні дії, які 

забезпечують задоволення матеріальних і нематеріальних (духовних) 

туристичних потреб людини. Вони однаково стосуються як обслуговування 

особи туриста (матеріальні потреби, наприклад, розміщення, харчування), так 

і його особистості (духовні потреби, наприклад, культурно-розважальні)». 

У свою чергу В. Г. Герасименко [31] туристичними послугами називає 

«будь-які дії, котрі задовольняють потреби туристів, пов'язані з подорожжю, 

та реалізують свою ціль на туристичній території, тобто задовольняють 

потреби туристів перед подорожжю, під час подорожі й відпочинку та після 

неї». 

Туризмознавець М. Б. Биржаков [11] дає своє визначення терміну 

«туристична послуга» − кількість дій, які спрямовані на сферу обслуговування 

і орієнтуються на задоволення потреб як туриста, так і екскурсанта. 

У вищенаведених підходах до змісту туристичної послуги автори 

зосереджують увагу на тих чи інших аспектах цього поняття, однак жоден 

комплексно його не розкриває. Визначення змісту категорії «туристична 

послуга» вимагає розкриття механізму реалізації її суті, що дає змогу 

визначити її місце і роль у процесі відтворення. 

Узагальнюючи поняття «туристична послуга», зазначимо, що це – вид 

діяльності туристичних суб’єктів, які відповідають за розміщення та 

харчування туристів, а також дії по обслуговуванню закладів культури, 

спорту, побуту, розваг, рекреаційних ресурсів, тощо, спрямовані на 

задоволення потреб туристів. 

Звичайно, що на якість туристичних послуг впливають як суб’єктивні, 

так і об’єктивні фактори. До об’єктивних факторів можна віднести рівень 

інформованості туристів про ту чи іншу країну, а до суб’єктивних – фактори, 

які можуть бути пов’язані з особистим та повсякденним  життям туристів. 

На якість туристичного обслуговування можуть впливати і такі 

чинники: імідж підприємства, природні, історико-культурні потреби туристів, 

поведінка та обізнанність працівників туристичних підприємств, тощо. 
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У структурі туристичних послуг розрізняють основні, додаткові  та 

супутні послуги (табл.1.2). 

Таблиця 1.2 

Види туристичних послуг  

Основні туристичні послуги 
Додаткові туристичні 

послуги 
Супутні туристичні послуги 

розміщення туристів додаткові екскурсії 
забезпечення сувенірною 

продукцією 

харчування 
спортивно-оздоровчі 

послуги 

інформаційне, торговельне 

та кредитне обслуговування 

транспортні послуги медичні послуги 
надання спеціальних видів 

зв’язку 

екскурсії культурні та ігрові заходи 
послуги надання гідів-

екскурсоводів 

Примітка: укладено за даними [31]. 

 

Основні туристичні послуги – це послуги, які регламентуються 

туристичним договором  чи путівкою. Додаткові туристичні послуги – 

послуги, що виникають під час подорожі в туристів. Це може бути ремонт 

взуття, послуга зв’язку, прокат авто, обмін валюти тощо. А супутні 

туристичні послуги – туристичні послуги, які виробляються для туристів та 

сприяють підвищенню  сервісного обслуговування туристів. Між 

додатковими та супутніми туристичними послугами немає чіткої межі.  

Туристу можуть надаватися чітко ті послуги, які він обрав, або повний 

їх комплекс. Відповідно існують  інклюзив-тури та пекідж-тури.  

Інклюзив тури − це тури, де беруться до уваги потреби кожного туриста 

як щодо харчування, так і що до проживання. Інклюзив-тури можуть бути 

використані як індивідуально, так і в групі туристів. 

 Пекідж-тури – тури, які надають повний комплекс туристичних послуг 

щодо розміщення, харчування, тощо [208].  

Визначивши найважливіші структурні елементи РТП, варто 

проаналізувати, власне, функції цього ринку і  як вони впливають на розвиток 

та формування конкурентоспроможного туристичного продукту.  
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Основними функціями ринку туристичних послуг є регулятивна, 

стимулююча, оптимізаційна, інформаційна та сануюча. 

Регулятивна функція ринку туристичних послуг полягає у регулюванні 

попиту та пропозиції між виробниками (туроператорами та туристичними 

агенціями) туристичного продукту та споживачами цих послуг. Стимулююча 

функція полягає в стимулюванні підвищення  факторів розвитку РТП в умовах 

конкуренції та покращення елементів пропозиції і попиту в різних регіонах. 

Оптимізаційна функція полягає в чіткому використанні чинників 

виробництва, тобто в якій кількості та для кого виробляти туристичні послуги. 

Інформаційна функція РТА надає інформацію про попит і пропозицію на різні 

види туристичних послуг. Сануюча функція РТП виключає усі туристичні 

послуги або ж їхніх виробників, якість яких не забезпечує певні стандрати 

якості [86]. 

Квартальянов в свою чергу виділяє три основні функції ринку 

туристичних послуг: 

1) реалізація цінності та споживчої вартості, які входять до складу 

туристичного продукту; 

2) організація процесу доведення туристичного продукту до споживача; 

3) економічне забезпечення матеріальних стимулів до праці. 

Простеживши та узагальнюючи наукові підходи до суті та структури 

ринку туристичних послуг, варто створити послідовну схему функціонування 

РТП та проаналізувати взаємодію між його суб’єктами (рис. 1.1).  

На рис. 1.1. наведено функціонування ринку туристичних послуг, яке 

впливає на попит та пропозицію туристичного продукту/послуги в умовах 

конкуренції. Виробник (туроператор) туристичних послуг створює 

туристичний продукт та реалізує його через посередників (турагентів) на 

ринок туристичних послуг. Іншими словами, створює пропозицію для 

туристів. Пропозиція на РТП – це усі товари та послуги, які можуть виробити 

та реалізувати виробники за певний період часу.  
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Рис.1.1. Функціонування ринку туристичних послуг (авторська розробка) 
 

Кількість виробників туристичних послуг, ціна на туристичні послуги, 

рівень розвитку ринку туристичних послуг в країні – є основними перевагами 

пропозиції на ринку туристичних послуг. А попит на ринку туристичних 

послуг формується за допомогою туристів, адже попит на РТП – це кількість 

ТП, які туристи можуть придбати за певною ціною та за певний проміжок 

часу. Попит на даному ринку є еластичним, неоднорідним та сезонним. 

Основними перевагами попиту на РТП слугує наступне: висока купівельна 

спроможність туристів, позитивна демографічна ситуація в країні та 

соціально-економічні чинники. І саме такий взаємозв’язок має бути між 

попитом та пропозицією на РТП. Але під час глобалізації, діджиталізації та в 

умовах появи постійно нових турів,  маршрутів і бажань туристів, 

відбувається певний дисбаланс, під час якого РТП зазнає певних зрушень, які 

відновлювати досить складно.  

Отже, ринок туристичних послуг структурований за багатьма ознаками 

та функціями. Тому узагальнену схему класифікаційних ознак ринку 

туристичних послуг подано у рис. 1.2. 
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Сануюча 

Регулятивна 



37 

 

 

Рис. 1.2. Класифікаційні ознаки  ринку туристичних послуг 

(авторська розробка) 

 

Ринок туристичних послуг поділяється на ринок споживача та ринок 

виробника (див. рис. 1.1–1.2). До ринку споживача відносяться такі сегменти 

споживчого ринку: молодіжний, масовий, сімейний, дорослий, «третього 

віку», елітарний, екстремальний та інші. До ринку виробника відносяться 

туроператори, туристичні агенції та екскурсійні бюро, які виготовляють 

туристичний продукт. 

 

1.2. Соціально-економічні передумови функціонування ринку 

туристичних послуг  України 

 

Моніторинг соціально-економічних передумов розвитку РТП є 

динамічним процесом, що дає змогу виконувати дослідження даного ринку з 

метою оцінки, контролю та подальших прогнозів розвитку. Галузь туризму 

знаходиться під постійним впливом зовнішніх та внутрішніх чинників 

економічного середовища. РТП здійснює не тільки прямий вплив на розвиток 

Ринок 
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послуг 
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держави та регіонів, а й суттєво впливає на розвиток взаємопов’язаних 

галузей: транспорт і зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво 

товарів суспільного споживання.  

Перехід України до ринкової економіки простимулював подальший 

розвиток та функціонування ринку туристичних послуг. Адже сфера послуг 

стає однією з найпопулярніших галузей не лише в Україні, а й у всьому світі. 

Однак РТП, щоб стати таким затребуваним як зараз, пройшов певні етапи 

розвитку, яким сприяли певні соціальні-економічні передумови, які ми 

розглянемо нижче. 

Криза української економіки, яка триває вже декілька років, виявила 

слабкі місця туристичної галузі в Україні: незадовільний стан автомобільних 

доріг місцевого значення, незначне використання природного та культурного 

потенціалу, високий рівень безробіття та тіньова зайнятість, низька 

диверсифікація прикордонних пропускних пунктів, відсутність 

консалтингового центру із залучення інвестицій та допомоги інвесторам, 

високі показники захворюваності, смертності та інвалідності та інше. 

Оскільки українські туроператори задля розвитку туризму мають орієнтир на 

європейські країни, виникає необхідність оцінки соціально-економічної 

активності функціонування туристичного ринку  Волинської області та 

формування необхідних заходів для успішного їх розвитку.   

Значний внесок у розробку питань стану та розвитку ринку туристичних 

послуг загалом внесли такі вітчизняні вчені: М. Біржаков [11], О. Любіцева 

[105], Л. Ільїн [78], О. М. Павлова [144],  Л. Черчик [204], Я. Олійник [131], В. 

Квартальний [85], Ю. М. Ковальова [91] та інші. Однак з кожним роком 

питання розвитку РТП стає все більш гострим, тому актуальність дослідження 

даного ринку не втрачається.  

Україна має дуже вигідне географічне та геополітичне положення. Через 

її територію проходять важливі транспортні магістралі. Вона має значний 

природно-туристичний потенціалом та історико-культурну спадщину. Аби 

досягти хороших результатів розвитку туризму залишається чітко 
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організувати туристичну галузь, а саме створити матеріально-технічну базу, 

до якої залучити високоосвічені кадри та покращити державне та регіональне 

регулювання туризму. Також одним із визначальних чинників успішного 

формування ринку туристичних послуг є соціально-економічний стан 

населення, розвиток туристичної інфраструктури та роль держави у розвитку 

туризму, тому що саме держава повинна сприяти раціональному 

використанню  та збереженню ресурсів. 

Формування РТП в Україні було складним процесом розвитку відносин 

між виробниками та споживачами туристичних послуг. Воно обумовлене 

внутрішніми та зовнішніми чинниками. До внутрішніх чинників віднесемо:  

– соціально-економічний рівень життя; 

– НТП; 

– демографічні ситуації; 

– рівень розвитку транспортної інфраструктури;  

– особливості міграцій; 

–  якість та спосіб життя населення, включаючи і соціально-економічні 

умови та рівень доходів населення; 

– рівень розвитку інформаційної бази; 

– політична та економічна стабільність держави; 

– соціально-політичні умови населення. 

До зовнішніх чинників формування РТП  віднесемо такі чинники: 

– ступінь інтеграції у міжнародному господарстві; 

– політичні та соціально-економічні відносини з країнами-сусідами; 

– рівень розвитку країн-сусідів, історико-культурні зв’язки з ними; 

– участь держави у різноманітних міжнародних організаціях, форумах 

та симпозіумах; 

– зовнішньо-економічна стратегія держави. 
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Зрозуміло, що чим розвинутіша економіка країни, тим вищий 

національний дохід від ринку туристичних послуг. У всьому світі ринок 

туристичних  послуг розвивається дуже стрімко та динамічно. Деяким країнам 

вдалось підвищити рівень соціально-економічного розвитку навіть з меншим 

туристичним потенціалом, ніж в Україні. 

Варто зазначити, що послуги купівлі-продажу туристичних послуг не 

призводять до зникнення природніх, туристичних чи рекреаційних ресурсів, а 

також до зменшення спеціалізованих кадрів. А це означає, що маючи інші 

ринкові умови, можна продавати нові туристичні продукти.  

Ефективність функціонування РТП залежить від таких показників:  

– соціально-економічних передумов розвитку туризму; 

–  показників розвитку інфраструктури туристичної індустрії; 

– показників, які визначають соціально-економічну ефективність 

розвитку  туристичної галузі; 

– показників, які вимірюють витрати на виробництво туристичних 

послуг [31]. 

Базу туристичного продукту на теренах нашої країни було створено ще 

в радянські часи. Її орієнтовали на невибагливого туриста. Влада була 

централізована, а всі курорти належали державі.  Тому в наш час переважає 

багато об’єктів туристичної інфраструктури з низькою якістю послуг. Туризм 

за часів СРСР розвивався на профспілковій основі. Путівки людям видавалися 

лише як пільги. Основними суб’єктами профспілкового туризму був 

«Укрпрофтуризм», а іноземного – «Інтурист». 

У 1980 році на Всесвітній декларації по туризму, яка проходила в м. 

Маніла, було зазначено, що туризм є не тільки соціальним, культурним та 

екологічним, а також і економічним явищем. Сфера туризму відрізняється від 

інших економічних сфер тим, що може фінансуватися та координуватися 

самостійно, завдяки своїм власним туристичним ресурсам.  
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Починаючи з 1990 до 1993 року, розвиток туризму був вкрай на 

низькому рівні. Обсяг туристичних потоків зменшився у 4 рази, а кількість 

іноземних туристів – на 80 %. Україну тоді відвідало лише 120 тис. осіб [135]. 

Після прийняття Україною незалежності і ліквідування монопольної 

адміністративної  системи постало питання про розвиток тих галузей, на які в 

Радянському Союзі ставили табу. На переконання О. О. Любіцевої [49], через 

тривале переважання  внутрішнього туризму за радянських часів  відбулося 

збільшення попиту саме на міжнародні подорожі. А це позначилось на якості 

вітчизняних туристичних послуг, а саме на міжнародному туризмі, який став 

більш привабливим та унікальним, ніж внутрішній.  Україна перетворилася 

«на країну-генератора туристичних потоків зарубіжного (виїзного) туризму».  

За даними О. О. Бейдика [9], Україна вперше після здобуття своєї 

незалежності у 1993 році проявила себе на ринку туристичних послуг, взявши 

участь в Варшавській туристичній ярмарці, де уклали понад 300 договорів про 

приймання туристів в країні. Вже в 1994 році в Україні проходила атестація 

готельних та туристичних закладів. Було створено  туристичний міжнародний 

салон «Україна-94», де взяли участь туристичні фірми країн Європи, Азії та 

Африки. Проте покращити в той час рівень туризму було вкрай важко, адже 

відсутність коштів на рекламу природніх ресурсів, проблеми з оформленням 

віз та низький сервіс обслуговування  перешкоджав відновленню туристичної 

галузі держави.  

Для України 1995 рік став початком нового періоду розвитку 

українського туризму, адже саме тоді ухвалили ЗУ «Про туризм» [73].  

У 1995 році частка організованого в’їзного  туризму  становила 55%, а у 

2000 році – лише 16%. Саме тоді начальник відділу аналізу та статистики 

Державного департаменту туризму Світлана Шкурко пояснювала зменшення 

в’їзного туризму так: «По-перше, справді дедалі більше людей подорожує, але 

поповнення їх чисельності значною мірою відбувається за рахунок тих, хто 

самостійно організовує свої поїздки, бронює готелі, попри послуги 

турагентств, по-друге: відвідувачі з Росії, Білорусі й Молдови, що становлять 
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левову частку іноземного туризму, користуються послугами готелів і 

санаторіїв, як правило, без посередництва українських турфірм» [216]. 

У 1997 році Україна отримала членство у UNWTO – Всесвітній 

туристичній організації, яка відповідає за просування туризму у світі. А це, 

звичайно, є дуже великою перевагою, адже UNWTO надає постійні 

рекомендації щодо розвитку та побудови туристичної інфраструктури та є 

певною платформою для обміном інформацією  щодо розвитку туристичної 

галузі на міжнародному рівні.  

Згодом, зміни в економічній системі  та покращення матеріального 

стану населення змогли створити передумови для подальшого розвитку ринку 

туристичних послуг.  І ще однією передумовою розвитку ринку туристичних 

послуг стало введення ліцензування туристичної діяльності, яке мало б 

посилити якість туристичних послуг.  

З 2000-го року позитивний імпульс розвитку туризму створило 

наступне: зміни до Закону України про ліцензування туристичної діяльності, 

участь України  у Олімпійських іграх у Сіднеї, створення Всеукраїнської 

спілки працівників асоціацій, підприємств і організацій туристичної сфери 

(УкрСоюзТур), проведення сьомого Міжнародного туристичного салону 

«Україна-2000», регіональний семінар ЮНВТО «Вплив Інтернету й 

електронної торгівлі на індустрію подорожей і туризму».  

Основним валютним доходом в економіку України з 2000 років був 

в’їзний туризм. Кількість іноземних відвідувачів зросла у 2,2 рази. Україну в 

ці роки відвідало 11203155 іноземців, в тому числі з туристичною метою – 

4405746 чол. Однак на міжнародному ринку Україна займала лише 1% 

міжнародних прибуттів у Європі та 6% у східних країнах. Найбільше з 2000 

років в Україну приїжджали з таких країн:  Росії (30,2%), Молдови (27,2%), 

Білорусі (12%), Угорщини (10,9%), Польщі (4,14%), Німеччини (1,4%), США 

(1,2 %), Чехії (0,9%) та Ізраїлю (0,8%) [4, 53]. 
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Порівнюючи загальну картину туристичних потоків з 1995 по 2000 рік, 

можна сказати, що вагому частку одноденних відвідувань у 2000 роках 

забезпечували країни-сусіди, в яких основна мета була – транзит.  

У 2000-х роках іноземці приїжджали в нашу країну з метою  відпочинку 

(51,3 %), з діловою метою (31,9 %). Інша категорія туристів відвідували 

Україну з релігійною метою. Найактивнішими регіонами для іноземних 

туристів були АР Крим, Київ, Одеська область, Севастополь та Львівська 

область.  

Внутрішній туризм  в Україні з 2000 року почав активно розвиватися. 

Це позначилося на активізації роботи туристичних агентств та регіональних 

туристичних підрозділів. Зокрема, найбільша частка відвідувань була до      

АР Крим (16,7%), Одеської області (9,7%), Києва (8,4%), Севастополя (7,0%), 

Волинської (4,7%), Полтавської (5,6%) та Львівської областей (4,6%) [135].   

Дослідниця Чучмарьова С.Ю. [206] виділяє десять найважливіших та 

актуальних проблем розвитку ринку туристичних послуг в Україні: 

– неефективне та нераціональне використання природних ресурсів; 

– недостатньо розвинена інфраструктура, недосконала система 

транспортного обслуговування туристів та населення; 

–  відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму; 

– низький рівень якості українських шляхів; 

– проблеми з рекламою вітчизняних курортів; 

– технологічна відсталість туристичної галузі 

– недосконалість нормативно-правового поля, що регулює туристичну 

галузь в Україні; 

– відсутність необхідних внутрішніх та зовнішніх  інвестицій для 

розвитку туризму; 

–  низька якість надання туристичних послуг; 

– низький рівень кваліфікаційних вимог до підготовки і перепідготовки 

кадрів. 



44 

 

Простеживши передумови розвитку РТП, варто також проаналізувати                                                                                                                                        

вплив транскордонних регіонів щодо його функціонування, адже це також є 

основним чинником його формування та розвитку.  

Досвід транскордонного співробітництва є вагомою передумовою 

розвитку туристичної галузі. Транскордонне співробітництво дає можливість 

регіонам розвивати свій внутрішній потенціал. Основною метою розвитку 

регіональної економіки та регіонального співробітництва між країнами ЄС є 

наступне: зменшення уваги до державного регулювання регіонального 

розвитку туризму задля просування підприємницької діяльності та пошук 

найоптимальніших ресурсів для розвитку туристичної галузі в регіоні. 

Загалом, щоб організовувати та розвивати регіональний туризм між 

країнами світу, використовують три моделі  так званої державної участі для 

регулювання туризму в регіоні [49].  

1 модель було засновано в США у 1997 році після ліквідації U.S. Travel 

and Tourism Administration, яка була основною для розвитку туризму в країні. 

Ця модель характеризується відсутністю центрального органу туристичної 

галузі, тому будь-які питання чи проблеми вирішуються, власне, на місці. 

Вона може використовуватися у тих державах, в яких дохід від туризму до 

національної економіки не відіграє важливої ролі або коли туристична галузь 

розивається на дуже високому рівні і не потребує жодних державних 

настанов.  

2 модель, на відміну від 1 моделі, повинна мати міністерський орган, 

який буде контролювати та регулювати туристичну галузь країни. Цю модель 

використовують такі країни: Туреччина, Єгипет, Туніс, Мексика та інші 

країни. За для цього потрібно мати величезні фінансові надходження, 

постійно проводити маркетингові та рекламні операції, шукати достойних 

інвесторів для підтримки та подальшого розвитку туристичної діяльності 

регіону. Тут основним доходом в національну економіку країни  є дохід від 

туризму.  
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3 модель застосовують в розвинених європейських країнах, де 

регулюванням туристичної галузі займаються міністерства відповідних 

галузей. Ці підрозділи можуть як розробляти нормативно-правові акти так і 

координувати маркетингову та інвестиційну діяльність.  

Для більш детального опису  врахування досвіду транскордонних країн  

для розвитку РТП в Україні проаналізуємо деякі країни.  

Насамперед, у Великобританії  є певні організації, які суто працюють 

над розробкою різноманітних туристичних програм (British Tourist Authority), 

в Італії – ENIT, в Норвегії – NORTRA, в Іспанії -  Turespana. Ці організації 

займаються просуванням розвитку власного внутрішнього туризму в інших 

країнах,  проводять рекламні акції та забезпечують туристів відповідною 

інформацією про той чи інший туристичний об'єкт. Також дані орнізаційні 

міністерства розробляють програми щодо спрощення прикордонних режимів, 

створюють оптимальні умови щодо збільшення ВВП країни, допомагають 

покращувати туристичну інфраструктуру регіону та готують спеціалізовані 

кадри [190].  

Вищеперелічені організації в повною мірою характеризують 

європейську модель розивитку туристичної діяльності в регіоні. А оскільки 

Волинська область має спільний кордон з Республікою Польща, тому 

європейська модель регіонального розвитку буде найактуальнішою для 

подальшого дослідження.  

Наприклад, в Іспанії питаннями туристичної галузі займається 

Державний секретаріат з питань торгівлі, туризму та малого бізнесу. Цей 

секретаріат є підлеглим до Міністерства економіки, в якому виконуються 

найважливіші питання по туризму: процеси стандартизації, сертифікації та 

ліцензування  туристичних послуг. Також в Іспанії діє Рада з розвитку 

туризму, в якій знаходяться усі представники державної влади та приватний 

сектор. Тому в Україні варто було б теж започаткувати подібну Раду, де 

можна було б просувати певні універсальні туристичні послуги. Відповідний 

орган в Іспанії Turespana займається промоцією свого тур продукту за межами 
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своєї країни, цей орган є настільки корисним для Іспанії, що за даними 

ЮНВТО вона посіла перше місце у світі за популяризацію свого 

національного продукт.  

У Великобританії туристичними питаннями займається Міністерство 

культури, засобів масової інформації  та спорту, якому підпорядковується  

«VisitBritain». Основним його завданням є розвиток внутрішнього туризму  та, 

крім традиційних завдань просувань галузі, VisitBritain  здійснює семінари та 

завдання туристичного змісту, надає консалтингові послуги та розробляє 

відеорекламу туристичного об’єкта. Для України, на нашу думку, варто 

запозичити досвід Великобританії у розвитку інформаційних технологій та 

використання туристичними суб’єктами   маркетингових та рекламних 

компаній у просуванні туристичних об’єктів.  

В Італії розвитком туризму займається Департамент з туризму, який 

підпорядковується Міністерству виробничої діяльності. Основна мета 

департаменту – координувати діяльність внутрішніх турагенств, розробляти 

певні нормативно-правові документи, аналізувати статистичні дані та інше. 

Однією з вагомих проблем, які впливають на розвиток ринку 

туристичних послуг, на нашу думку, є низький рівень розвитку 

інфраструктури туристично-готельних комплексів. У 2003 році кількість 

готельних комплеків України становила  1254, з яких майже половина 

потребувала реставрації та переоснащення,  а технологія обслуговування – 

більшої комп’ютеризації.  Тоді ж у 2003 році виникли нові потреби у 

створенні готельних комплексів та кемпінгів у прикордонних територіях. 

Почали також створюватися туристичні бази та місця для індивідуальних 

туристів (бази для риболовлі, мисливства, курортні готелі, спортивно-

оздоровчі бази та ін.).  

Однак економічне становище країни зовсім не відповідає 

новостворенням у туристичній галузі. Україна продовжує відправляти 

мільйони доларів за кордон і ніяким чином не компенсує їх в'їзним туризмом. 
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Проаналізувавши розвиток туризму з 1990-х років, можна впевнено 

сказати, що основними передумовами виникнення туристичної галузі в 

Україні стали прискорений розвиток науково-технічного прогресу, 

збільшення пізнавальних, оздоровчих потреб населення, інноваційні, 

глобалізаційні та діджиталізаційні технології, які розиваються досить стрімко 

у всьому світі, необхідність створення міжнародних ділових контрактів, 

зростання матеріальних та фінансових можливостей туристів, поява 

різноманітних рекламних та інформаційних технологій та ін.  

У той же час, як доводить доповідь Світового економічного форуму в 

галузі туризму за 2018 рік, Україна за минулі роки піднялася на 10 позицію в 

Індексі конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму і посіла там 78 

сходинку. 

Зокрема, можна відмітити такі здобутки у сфері туризму: 

– по-перше, Україна характеризувалася найвищим темпом зростання у 

субрегіоні, зайнявши 78 місце у світі (+10 позицій у порівнянні з минулим 

роком); 

– по-друге, ділове середовище покращилося, а відтак Україна за цим 

показником піднялася на 103 місце (+21 позиція у порівнянні з минулим 

роком);  

– по-третє, зріс рівень безпеки (+20 позицій у порівнянні з минулим 

роком); 

– по-четверте, підвищилася міжнародна відкритість: 55 місце (+23 

позиції у порівнянні з минулим роком; 

– по-п’яте, покращилася загальна інфраструктура на 6 позицій (73 

місце). 

 

1.3.  Конкурентне та адміністративне регулювання на ринку туристичних 

послуг 

Як відомо, конкуренція – це обов’язковий елемент регулювання та 

формування будь-якого ринку товарів та послуг. Розвиток ринку туристичних 
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послуг із кожним роком набуває популярності, адже кон’юнктура  

формування  вищезазначеного ринку є відображенням економічного стану 

регіону та країни. Тому актуально буде розглянути теоретичні підходи 

регулювання конкуренції на регіональному ринку туристичних послуг між 

суб’єктами даного ринку регіону. 

У зв’язку зі стрімким розвитком міжнародної  та світової економіки 

відбулися надзвичайні зміни у індустрії туризму, а саме – у бажаннях та 

потребах туристів, глобалізації купівлі туристичних послуг, зростанні 

різноманітних інформаційних технологій зокрема. Зовнішнє середовище дуже 

впливає на розвиток ринку туристичних послуг. Воно викликає певні 

труднощі у роботі внаслідок необхідності адаптації до постійних зрушень у 

сфері інформаційних технологій. 

Існує чимала кількість наукових праць та доробків щодо економічної 

сутності та аналізу регулювання туристичною діяльністю. Вивчали цю 

проблематику такі українські та зарубіжні вчені: Л. Дядечко [54], Д. 

Лук’яненко [102], Л. Томаневич [187], Л. Шморгун [212], А. Юрьєв [215] 

тощо. Конкретно проблемами у державному регулюванні приділяли увагу такі 

науковці, як:  В. Кифяк [88],  М. Мальська [113], І. Милько  [119], Т. Ткаченко 

[186], В. Семенов [165], В. Герасименко [31], І. Гонак [37] та ін. 

Наприклад, М. П. Мальська [113] зі співавторами навчального посібника 

«Економіка туризму» вважають, що конкуренція в туризмі – це боротьба між 

туристичними підприємствами за вигідні умови виробництва і збуту в цілях 

досягнення кращих результатів своєї підприємницької діяльності. 

На переконання Ф.  Шерера та Д.  Росса [207] конкуренція визначається 

за такими: функціональна, поведінкова та структурна. Під фунціональним 

типом вони вбачають  певне змагання між «новими» та «старими» 

тенденціями у конкуренції. Структурний тип полягає, на їхню думку, у 

визначенні ролі суб’єктів туристичної діяльності під час будь-яких ринкових 

відносин. У свою чергу поведінковий тип конкуренції  полягає у розумінні її 
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як боротьби суб’єктів ринку туристичних послуг задля задоволення 

споживачів.  

С. П. Гаврилюк та Т.І. Ткаченко [27; 28; 186] вважають, що на 

особливість конкуренції на ринку туристичних послуг впливають туристичні 

об’єкти, а саме туристичні продукти, а також конкуренція на цьому ринку 

залежить від наявності рентних переваг.  

Упродовж багатьох років та  в процесі розвитку ринку та ринкових 

відносин поняття та значення конкуренції постійно змінювалось та набувало 

іншого значення. Якщо проаналізувати марксистську школу та їхнє бачення 

ринкової економіки, то можна простежити взагалі жорстке заперечення 

основних засад економіки, а конкуренція для них була як певне змагання між 

робітниками та товаровиробниками за взаємну допомогу чи співпрацю. 

Також дуже популярним визначенням конкуренції серед науковців є 

трактування Е. Чемберлена, А. Курно та Дж. Робінсона. Саме вони заклали 

поняття монополістична конкуренція, монополія та олігополія, а також одні із 

перших  дослідили поняття структури ринку [193]. 

М. Портер вважає конкуренцію процесом, який постійно змінюється та 

вдосконалюється і де створються нові товарні форми виробництва та 

маркетингові програми [149; 150; 148]. Вчений дослідив основні чинники 

визначення конкуренції:  

– можливість торгівлі з боку споживача; 

– можливість появи альтернативних послуг; 

–  ймовірність появи нових учасників на ринку; 

–  можливість проведення торгівлі з боку виробників комплектуючих 

товарів . 

Власне бачення поняття «конкуренція» має А. Сміт [23]. На його думку, 

це процес, в якому задіяні виробники з метою збуту чи купівлі товару, який є 

в обмеженій або надлишковій кількості. 

Отож конкуренція на РТП, на нашу думку, – це постійна боротьба між 

суб’єктами ринку туристичних послуг за найбільш вигідні умови на ринку, 



50 

 

щоб для початку виробити туристичний продукт (послугу), а потім  його 

збути.  

Для того, щоб дослідити конкурентні відносини ринку туристичних 

послуг, для початку потрібно простежити елементи його кон’юнктури. 

Основні дослідження кон’юнктури схиляються до визначення зовнішніх 

чинників, що впливають на попит та пропозицію саме на внутрішньому ринку 

туристичних послуг. На кон’юнктуру   ринку туристичних послуг  впливає: 

державне регулювання, розвиток туристичної політики держави та стан 

конкуренції на ринку товарів та послуг.  

Туризмознавець О. О. Любіцева [105] вважає, що існує три етапи 

дослідження кон’юнктури РТП регіону: 

–  це спостереження, які зосереджені на оцінці та зборі інформації про 

туристичні ресурси регіону, тобто про стан туристичного ринку; 

–  аналіз інформації щодо подальшого формування туристичного ринку; 

–  прогноз кон’юнктури щодо перспектив та стратегій розвитку 

туристичного ринку. 

Конкуренція на ринку туристичних послуг є своєрідним відображенням 

відмінних та подібних рис на ринку конкурента, стимулом науково-технічного 

прогресу та різноманітних інноваційних досягнень.  

Для більш точного аналізу конкуренції на туристичному ринку, 

науковці поділяють її на певні види (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Види конкуренції на туристичному ринку 

За видом послуг, що 

надають підприємці-

конкуренти 

За засобами, які 

застосовують 

суперники в ході 

конкурентної 

боротьби 

За рівнем прояву 

конкуренції 

За методами 

конкурентної 

боротьби 

видова добросовісна галузева цінова 

функціональна недобросовісна міжгалузева нецінова 

Примітка: розроблено на основі джерела [156; 209] 
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Видова конкуренція – це конкуренція на ринку з однаковими 

туристичними продуктами, але з різною подачею. Наприклад, одні й ті ж 

туристичні компанії можуть продавати тури  до однієї й тієї ж країни, але з 

різним обслуговуванням, іншим перевезенням чи комфортом.  

Функціональна конкуренція на туристичному ринку полягає в 

суперництві між суб’єктами туристичного ринку, що надають туристичний 

продукт, але займаються різними видами туризму.  

Добросовісна конкуренція – це конкуренція на ринку туристичних 

послуг, яка передбачає зниження цін на туристичні послуги та товари. За 

допомогою цієї конкуренції створюються нові послуги та підвищується 

комфорт та обслуговування на вже наявні послуги.  

Недобросовісна конкуренція на туристичному ринку  супроводжується 

шпигунством конкурентів  в економічному плані, нечесних правил у 

підприємництві, шантажі, підкупі, а також у фінансових махінаціях. 

Галузева конкуренція – це суперництво на однакових ринках, які 

пропонують однакові види послуг та товарів. Це можуть бути як турагенства, 

так і туроператори.  

Міжгалузева  конкуренція здійснюється між підприємствами, які 

займаються не тільки туристичною діяльністю, а й іншими видами діяльності. 

Це можуть бути банки та страхові компанії, які відкривають власний 

туристичний бізнес і працюють автоматизовано у системах бронювання та 

резервування туристичних послуг.  

Ціновий та неціновий вид туристичної конкуренції на регіональному 

ринку туристичних послуг  полягає у суперництві за зміну цін між суб’єктами 

туристичного ринку. А нецінова конкуренція також залишається в пріоритеті 

тому, що вона полягає у наданні послуг високого класу, додаткових 

пропозицій та широкого класу послуг. 

Отже, суперництво на ринку туристичних послуг відбувається 

насамперед  за туристичний продукт, появу нових клієнтів,  товарів та послуг 

вищого або кращого рівня та за зміну потреб та вподобань туристів.  
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Поняття «конкурентоспроможність» на ринку туристичних послуг 

з'явилось відносно недавно. Воно розглядається на мікро- та на 

макроекономічних рівнях. Конкурентоспроможність на мікрорівні 

відноситься до суб’єктів туристичної діяльності, а саме – до туроператорів, 

турагентів, транспортних організацій та підприємств готельного бізнесу, які 

змагаються на туристичному ринку за вигідні умови збуту.  

Макрорівень характеризується постійним бажанням держави 

збільшувати потік та кількість туристів задля досягнення більших доходів. 

Майже кожен турист під час планування своєї подорожі звертає увагу на 

економічне становище країни, її транспортну систему, наявність туристичних 

ресурсів, ціни на готельні та туристичні послуги та географічно-кліматичні 

умови. Згодом після розвитку мікро та макроекономічних рівнів, постало 

питання розвитку конкурентоспроможності в окремих регіонах. І тоді виникло 

поняття мезокономічного рівня.  

Мезоекономічний рівень  об’єднує насамперед два вищеперелічених 

рівні, а забезпечення конкурентоспроможності полягає у регулюванні 

політики як державних так і недержавних туристичних установ.  

Тому ці всі складники є досить важливими для регулювання 

конкурентних відносин між суб’єктами туристичного ринку. Але для 

регулювання конкуренції на Західному регіональному ринку туристичних 

послуг варто визначити суб’єктну вертикальну взаємодію національного та 

регіонального регулювання РТП. 

Найголовнішим суб’єктом туристичної діяльності, який організовує 

законодавчу та нормативну діяльність, активізує (чи гальмує) розвиток ринку 

туристичних послуг, є держава. Держава підпорядковує усі державні установи 

та відповідно керує ними. Державне регулювання –це  сукупність форм та 

методів впливу на формування ринкового механізму, а саме – кон'юктури 

ринку для забезпечення оптимальних умов функціонування й розвитку ринку 

туристичних послуг. Оскільки об’єктивне державне регулювання туристичної 

галузі забезпечує стійкість економічної системи як регіону, так і країни, 
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врахування досвіду провідних європейських країн та імплементація 

нормативно-правових механізмів на українських теренах визначає подальший 

вектор дослідження  [62; 179]. 

Сучасний туризм має широкий спектр розвитку та можливість 

рівноправно та самостійно розиватися лише за допомогою нормативно-

правових актів та законів. До основних нормативно-правових актів загального 

значення віднесемо: Конституція України, Господарський кодекс України, ЗУ 

«Про захист прав споживачів», ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в 

Україну громадян України», Цивільний кодекс України, ЗУ «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» та ЗУ «Про 

зовнішньоекономічну діяльність». Відповідно до нормативно-правових актів, 

що регулюють туристичну галузь України, віднесемо такі акти та закони: ЗУ 

«Про туризм»,Постанова Кабінету Міністрів України «Про Правила в'їзду 

іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її 

територію», Закон України «Про правовий статус іноземців, Закон України 

«Про підприємства в Україні», Закон України «Про господарські товариства», 

Методичні рекомендації з організації поїздок вітчизняних туристів за кордон 

та інші (табл. 1.4) [72;130]. Велику роль відіграють також нормативно-правові 

акти, які приймаються Президентом України, КМУ, накази міністерств,  

міжнародні правові акти (МПА), рекомендаційні акти, що надходять з 

ЮНВТО.  

Таблиця 1.4 

Основні нормативно-правові акти, що регулюють конкуренцію на ринку 

туристичних послуг 
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Господарський кодекс України 

Закон України "Про ліцензування 

окремих видів господарської 

діяльності" 

ЗУ «Про захист прав 

споживачів» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України "Про Правила в'їзду 

іноземців в Україну, їх виїзду з 

України і транзитного проїзду через її 

територію" 
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ЗУ «Про порядок виїзду з 

України і в’їзду в Україну 

громадян України» 

Закон України "Про правовий статус 

іноземців 

Цивільний кодекс України 
Закон України "Про підприємства в 

Україні" 

Програма забезпечення 

захисту і безпеки туристів 

Закон України "Про господарські 

товариства" 

ЗУ «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» 

Методичні рекомендації з організації 

поїздок вітчизняних туристів за 

кордон 

Примітка: авторська розробка на основі джерел [72; 77; 130] 
 

Як і поняття «конкурентоспроможності»,  яке ми розглянули вище, так і 

регулювання туристичною галуззю в Україні може здійснюватися на таких 

рівнях: макроекономічному, мікроекономічному та мезоекономічному. На 

макроекономічному рівні головним органом виступає Верховна Рада, а 

виконавчим органом є Кабінет Міністрів України. Верховна Рада визначає 

основні напрямки розвитку туризму, обсяг фінансування галузі та інше. 

Мікроекономічний рівень розвитку та регулювання туризму 

відбувається на рівні підприємств та організацій, які діють в сфері туризму.  

Мезоекономічний рівень регулювання туризму  відбувається за 

допомогою   регіональних  адміністрацій, тобто обласних. Тому на цьому 

рівні усі повноваження належать місцевим органам влади, які розробляють 

певні стратегічні проєкти розвитку туризму, виконують інвентаризацію 

туристичних ресурсів місцевого значення та інше.  

Проаналізувавши рівні регулювання туристичної галузі в Україні, 

можна створити таку схему (рис. 1.3). 

 

 

Рис 1.3.  Суб'єктна взаємодія національного та регіонального регулювання 

ринку туристичних послуг 
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В. І. Биркович [12] дає власне бачення державного регулювання 

туристичною діяльністю (табл. 1.5) Він стверджує, що на регулювання 

туристичною діяльністю впливають різноманітні важелі. До прямих важелів 

впливу він відносить закони та нормативно-правові акти, ліцензування, 

контроль розміщення об’єктів, введення сертифікації та стандартизації, 

контроль за дотримання безпеки впливу туризму на здоров’я нації, 

запровадження фінансових гарантій відповідальності туристичних 

підприємств перед туристами, введення економічного механізму забезпечення 

охорони навколишнього середовища. До непрямих важелів В.І. Биркович 

відносить державну політику розвитку туризму, індикативні плани 

туристичної діяльності та науково-дослідні роботи, створення сприятливих 

умов для залучення інвестиційних коштів, підтримку ринкової конкуренції і 

недопущення монополізації туризму, стимулювання розвитку ринку 

туристичної інфраструктури та інформаційне забезпечення сфери,  надання 

інформаційних послуг.  

Враховуючи вищенаведені перелічені важелі регулювання туристичною 

діяльністю, проаналізуємо та розглянемо більш детально нормативно-правові 

акти та закони, які регламентують, власне, туристичну діяльність. 

 

Таблиця 1.5 

Державне регулювання  туристичною діяльністю за В. І. Бирковичем  

Прямі важелі впливу Непрямі важелі впливу 

Закони та нормативно-правові акти Державна політика розвитку туризму 

Ліцензування 
Індикативні плани туристичної 

діяльності  та науково-дослідні роботи 

Контроль розміщення об’єктів 
Створення сприятливих умов для 

залучення інвестиційних коштів 

Введення сертифікації та стандартизації 
Підтримка ринкової конкуренції і 

недопущення монополізації туризму 

Контроль за дотримання безпеки впливу туризму 

на здоров’я нації 

Стимулювання розвитку ринку 

туристичної інфраструктури 

Запровадження фінансових гарантій 

відповідальності туристичних підприємств перед 

туристами 

Інформаційне забезпечення сфери  

надання інформаційних послуг 

Введення економічного механізму забезпечення 

охорони навколишнього середовища 
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Примітка: авторська розробка на основі джерел [12] 

Основним ЗУ України, який повністю регламентує та регулює 

туристичну діяльність є ЗУ «Про туризм». Він був затверджений у 1995 році 

та після того мав декілька доповнень та змін. Його основними положеннями є 

організаційні, соціально-економічні засади державної політики у власне 

туристичній сфері України. ЗУ «Про туризм» закріплює основні положення 

про надання  відпочинку громадянам, свободу пересування та безпечне для 

життя та відпочинку навколишнє середовище. Також цей нормативно-

правовий документ встановлює правила та норми раціонального 

використання природньо-туристичного потенціалу України та її регіонів [73]. 

У цьому Законі удосконалено основні туристичні терміни та чітко окреслено 

процеси стандартизації та сертифікації та описано суб’єктів туристичної 

діяльності. Але, на мою думку, Закон України «Про туризм» має низку 

недоліків. Першим із  них є те, що держава має надто великий вплив на 

розвиток туристичного бізнесу в країні, даючи неарґументовані обмеження та 

втручання держави у туристичну підприємницьку діяльність. Ще одним 

недоліком є те, що туроператори займаються лише туристичною діяльністю. 

Якби вони несли відповідальність ще і за інші сегменти розвитку ринку 

туристичних послуг, то краще б розвивались внутрішні інвестиції, які могли б 

сприяти покращенню старих чи побудові нових туристичних об’єктів. 

Користуючись досвідом європейських країн, потрібно навпаки заохочувати 

туристичних операторів для розвитку та функціональності  інших сфер 

туристичної діяльності. Конкретики та коректування потребує і фінансова 

сторона  діяльності суб’єктів туристичної діяльності та, звичайно, умови 

ліцензування, які повинні бути спрощенні. Першочерговою потребою, на мою 

думку, має бути розробка нормативно-правових актів щодо різних видів 

туризму(наприклад сільського, етнічного, зеленого, водного, тощо).  

Щоб виправити ці проблеми, потрібно знизити ПДВ на імпортне 

обладнання, спростити процеси ліцензування туристичної діяльності та 
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зменшити податки під час модернізації тих чи інших об’єктів туристичної 

інфраструктури. 

Основним профілюючим органом, що регулював туристичну діяльність 

до 2015 року, було Державне агентство України з туризму та курортів, яке 

було створене 6 квітня 2011 року відповідно до пункту 1 Указу Президента 

України № 370 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої 

влади [52]. 

На сьогоднішній день функції центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує туристичну політику країни, виконує Управління туризму та 

курортів України при Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України. 

Загальними положеннями  Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України (Мінекономрозвитку) є те, що воно формує та реалізує 

державну політику у сфері туристичної індустрії та курортів, але не здійснює 

державного контролю у цих сферах.  

Структуру регулювання  ринку туристичних послуг можна відобразити 

такою схемою (рис. 1.4.). 

 

 

 

Рис. 1.4. Структура регулювання конкуренції на ринку туристичних послуг 

 

Головним споживачем туристичних послуг є турист. Щоб регулювання 

туристичним ринком Волинської області було ефективним, потрібно мати 
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постійний зв'язок між сферами обслуговування, засобами розміщення та, 

власне, суб’єктами ринку туристичних послуг. Виконавчою ланкою 

функціонування та розвитку ринку туристичних послуг є туроператори, 

турагенти та суб’єкти екскурсійної діяльності. А законодавчою ланкою –

місцеві органи влади, які є підлеглими Міністерству розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України. 

 

 

1.4. Методика дослідження соціально-економічної активності на 

Західному регіональному ринку туристичних послуг 

 

Для оцінки регулювання соціально-економічної активності на Західному 

регіональному ринку туристичних послуг були використані такі методологічні 

підходи: статистичний та емпіричний методи, метод моделювання, метод 

маркетингового дослідження, метод аналізу та синтезу, графічний методи 

опису та інформаційного забезпечення.  

Інформаційною базою дослідження також слугували нормативно-

правові та законодавчі акти щодо регулювання туристичної діяльності в 

Україні, статистичні звіти щодо туристичної діяльності Головних управлінь 

Чимале значення відіграли статистичні звіти туристичної діяльності 

Головного управління статистики у Волинській, Рівненській, Львівській та 

Тернопільській областях впродовж 2000-2018 років.  

Дослідження проводили в три етапи. Перший етап дослідження -

«організаційний». Після вибору теми дослідження, були передусім поставлена 

мета  та визначено завдання  майбутнього дослідження. Також на цьому етапі 

дослідження було опрацьовано ряд наукових праць, авторефератів, 

монографій та інших наукових праць, які і слугували для визначення суті 

поняття «ринок туристичних послуг». Було також проаналізовано стан 

вивчення питання РТП саме в Україні.  
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Другим етапом дослідження став «дослідницько-аналітичний», на якому 

з’ясовано інфраструктурне забезпечення РРТП Волинської області, визначено 

динаміку туристичних потоків протягом 2000–2018 років, проведено 

періодизацію розвитку ринку туристичних послуг, створено карту 

диференціації видів туризму Волинської області районування, здійснено 

рейтингування соціально-економічних показників ЗРРТП, сформовано 

діаграми та  таблиці.  Для цього ми використовували дані Головних управлінь 

статистики Волинської, Рівненської, Тернопільскої та Львівської областей, 

статистичні звіти Державної служби статистики України, звіти ВОА, місцевих 

рад, дані з центру надання туристичної інформації Волинської області, 

туристичних агентств, страхових компаній.  

Нині існує також  чимало підходів та методик, які дають змогу 

проаналізувати як конкурентоспроможність окремого суб’єкта 

господарювання, так і ринку, на якому він представлений загалом. Що 

стосується РТП, то, на нашу думку, його конкурентоспроможність варто 

оцінювати комплексно, за методикою, розробленою М. Р. Волощук [25], 

маючи на меті  дві групи показників: 

– показники ринку туристичних послуг; 

– показники розвитку регіону загалом. 

До показників РТП відносяться статистичні дані в розрізі регіонів, 

наведені в щорічних довідниках «Туристична діяльність в Україні». Проте, 

щоб нівелювати вплив розмірів ринку, у своєму дослідженні ми використаємо 

відносні показники, скоригувавши статистичні дані відносно 

загальноукраїнського показника. А саме: 

– питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (юр. особи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (фіз. особи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 
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– питома вага доходу від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів 

і аналогічних обов'язкових платежів) (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

– питома вага доходу від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів 

і аналогічних обов'язкових платежів) (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості реалізованих туроператорами туристичних 

путівок (юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (фіз особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага вартості реалізованих туроператорами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага вартості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага вартості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (фіз особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами (фіз особи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості туристів, обслугованих туроператорами (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами (юр особи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості туроднів за реалізованими туроператорами 

туристичними путівками в Україні (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

– питома вага кількості туроднів за реалізованими населенню 

турагентами туристичними путівками (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 
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– питома вага кількості туроднів за реалізованими турагентами 

туристичними путівками (фіз особи) регіону до загальноукраїнського 

показника. 

Решта показників соціально-економічної активності наслення Західного 

регіонального ринку туристичних послуг, які були використані у роботі, 

наведено у табл. 1.6. (додаток К, К.1.-К.8.) 

Таблиця 1.6 

Показники соціально-економічного розвитку регіонів 

Найменування показника 
Відповідальні за 

подання даних 

Економічна та соціальна згуртованість 

1. 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну 

особу населення, гривень 
Держстат 

2. Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу населення, гривень Держстат 

3. 
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у розрахунку на 10 

тис. осіб наявного сільського населення* 
Держстат 

Економічна ефективність 

4. Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року Держстат 

5. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу 

населення, гривень 
Держстат 

6. 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до 

попереднього року* 
Держстат 

7. 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 гектарів 

сільськогосподарських угідь, гривень* 
Держстат 

8. Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього року Держстат 

9. 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу 

населення, гривень 
Держстат 

10. Індекс споживчих цін, відсотків Держстат 

Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

11. Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року Держстат - 

12. 
Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у 
розрахунку на одну особу населення наростаючим підсумком з початку 

року, гривень 

Держстат 

13. 
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на початок року 
Держстат 

14. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США 
Держстат 

15. 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової продукції, відсотків 
Держстат 

16. 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, доларів 

США 
Держстат 

Фінансова самодостатність 

17. 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до попереднього року 
Мінфін 
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Продовження Таблиці 1.6 

18. 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. гривень 
Мінфін 

19. 
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу населення, тис. гривень 
Мінфін 

20. 

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків без урахування податкового боргу 

платників податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо 
яких судом прийнято рішення (постанову) про зупинення провадження у 

справі, відсотків до початку року 

Мінфін 

Розвиток малого та середнього підприємництва 

21. 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. 

осіб наявного населення, одиниць 
Держстат 

22. 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 

Держстат 

23. 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

середнього підприємництва (у загальному обсязі реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктами господарювання, відсотків 

Держстат 

24. 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого 
підприємництва (з урахуванням мікропідприємництва) у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання, відсотків 

Держстат 

Ефективність ринку праці 

25. Продуктивність праці, відсотків Мінекономіки 

26. 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією 

Міжнародної організації праці), відсотків до економічно активного 
населення відповідного віку 

Держстат 

27. Індекс реальної заробітної плати, відсотків до попереднього року Держстат 

28. 
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до фонду 

оплати праці за останній місяць звітного року 
Держстат 

Розвиток інфраструктури 

29. 

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого значення в регіоні, кілометрів на тис. 

кв. кілометрів 

Мінінфраструктури 

30. 
Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. 

тонн-кілометрів на 1000 осіб населення 
Мінінфраструктури 

31. 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, 

кв. метрів 
Держстат 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 

32. 
Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний 

період на душу населення регіону, тонн нафтового еквіваленту 

Держенергоефективн

ості 

33. 
Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в 

регіоні, відсотків до загальної потужності котелень регіону 

Держенергоефективн

ості 

Доступність та якість послуг у сфері освіти 

34. 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання 
сільської місцевості, що використовують у навчально-виховному процесі 

комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, відсотків до загальної 

кількості таких закладів* 

МОН 
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Закінчення Таблиці 1.6 

36. 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до 

загальної кількості дітей шкільного віку 
МОН 

Доступність та якість послуг у сфері охорони здоров’я 

37. Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення Держстат 

38. Середня очікувана тривалість життя при народженні, років Держстат 

39. Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле Держстат 

40. 
Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів на 10 тис. осіб 

населення, тис. відвідувань за зміну 
Держстат 

Соціальний захист та безпека 

41. 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

які виховуються у сімейних формах виховання у загальній кількості дітей 

даної категорії, відсотків 

Мінсоцполітики 

42. 
Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти життя та 

здоров’я особи, на 10 тис. осіб населення, одиниць 
Держстат 

Раціональне природокористування та якість довкілля 

43. 
Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 1 

млрд. гривень валового регіонального продукту, тис. тонн 
Мінекоенерго 

44. 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів 

регіону, відсотків 

Мінрегіон 

Примітка: авторська розробка на основі [130;139] 
 

На третьому етапі - «Конструктивно-пропозиційний» – було 

обґрунтовано врахування досвіду транскордонних регіонів щодо розвитку 

РТП. Для цього ми використали методи аналізу та опису, метод 

інформаційного забезпечення. Також дослідили ряд стратегій та програм 

розвитку РТП  Волинської області, де обґрунтували механізм регулювання 

конкуренції на  РРТП. Наочно з алгоритмом дослідження регулювання 

конкуренції на РРТП на прикладі Волинської області можна ознайомитися на 

рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Алгоритм дослідження регулювання соціально-економічної 

активності на регіональному ринку туристичних послуг (авторська розробка) 
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Висновки до 1 розділу 

1.  Під РТП варто розуміти місце (середовище), де відбуваються угоди 

купівлі-продажу послуг туризму (турів, туристичного продукту, туристичних 

послуг) та створюються особливі взаємовідносини між його суб’єктами. 

Функціонування РТП прямо пропорційно залежить від виробника та 

споживача туристичних послуг, які формують попит та пропозиції на ринку. 

2. Основними соціально-економічними передумовами функціонування 

ринку туристичних послуг в Україні, які стимулювали подальший розвиток 

туризму, є такі чинники: соціально-економічний рівень життя, НТП, 

демографічна ситуація, рівень транспортної інфраструктури, якість життя, 

рівень соціально-політичних умов, політична та економічна стабільність, 

участь держави у різноманітних міжнародних організаціях, тощо. 

Обґрунтовано досвід окремих розвинутих країн щодо діяльності РТП в 

Україні. Дослідження показало, що усі високорозвинуті країни мають певні 

організації, які займаються туристичними програмами (British Tourist 

Authority, ENIT, NORTRA, TURESPANA). Ця модель, на нашу думку, є 

досить актуальною та важливою для подальшого розвитку туристичної галузі 

Волинської області та України. 

3. Під конкуренцією на РТП розуміється постійна боротьба між 

суб’єктами ринку туристичних послуг за найбільш вигідні умови на ринку,з 

метою виробництва і збуту туристичного продукту. Виділено також основні 

нормативно-правові акти загального значення та акти, що регулюють 

туристичну галузь. На основі цього визначено 3 рівні розвитку та 

регулювання туризму (макроекономічний, мікроекономічний та 

мезоекономічний). 

4. При дослідженні соціально-економічної активності на РТП 

використали алгоритм, що передбачає три етапи: організаційний, 

дослідницько-аналітичний, конструктивно-пропозиційний. Послідовна їх 

реалізація дає можливість з’ясувати  рейтингові позиції кожного з чотирьох 

ринків туристичних послуг Західного регіонального ринку 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОГО 

РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

2.1. Передумови формування регіонального ринку туристичних послуг 

(на прикладі Волинської області) 

 

Передумови формування будь-якого ринку є важливим аспектом для 

подальшого дослідження. А для визначення передумов формування 

регіонального ринку туристичних послуг передусім відносять як внутрішні, 

так і зовнішні чинники (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Основні чинники впливу на формування ринку туристичних послуг регіону 

держави 

Зовнішні чинники Внутрішні чинники 

– економічна стабільність держави; 

– роль держави для розвитку туризму; 

–державне регулювання та програми 

розвитку туристичної діяльності; 

– участь держави у міжнародних самітах та 

конференціях на тему туризму; 

–стан торговельного й платіжного балансу; 

–фінансова ситуація; 

–здійснення інноваційної, фінансової 

політики держави 

–соціально-економічне становище 

населення;  

– НТП; 

– демографічна ситуація; 

– якість життя населення; 

– динаміка туристичних потоків; 

–особливості менеджменту та маркетингу на 

туристичному підприємстві; 

–структура туристичного продукту 

–забезпечення регіонів природно-ресурсним 

потенціалом 

Примітка: розробка автора 

 

Цією проблематикою, а саме визначенням та формуванням 

регіонального ринку туристичних послуг України та Волинської області 

займалися такі вчені та науковці: С. В. Сидорук [166], О. В. Рогова [157], М. 

В. Тонкошкур [190], І. В. Писарева [146], Т. Д. Павлюк [145], І. М. Гонак [37], 

Н. М. Гоблик-Маркович [34], З. В. Герасимчук [32], Л. М. Черчик [204] та ін. 

Також  розвиток регіонального ринку туристичних послуг  у Волинській 

області досліджували такі вчені: О. В. Ільїна [81], Л. В. Ільїн [78], К. В. 
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Павлов [143],  Д. І. Каліновський [83], І. В. Єрко [55], П. О. Масляк [116], І Н. 

В. Козубова [93], О. О. Заікіна [56] та ін. 

Ринок туристичних послуг (РТП), як відомо, складається як з природніх 

так і туристично-рекреаційних ресурсів. Головною пріоритетною особливістю 

розвитку вищезгаданого у Волинській області є те, що на території області 

відсутні великі промислові об’єкти, які створюють техногенні навантаження  

на рекреаційну зону. Це створює оптимальні умови для відпочинку 

рекреантів. Тому формування туристично-рекреаційної індустрії – 

пріоритетна справа для соціально-економічного розвитку області. 

Розглянемо нижче передумови розвитку даного ринку на прикладі 

Волинської області, а саме які  показники та ресурси посприяли для 

формування  ринку туристичних послуг цієї частини Західного регіонального 

туристичного регіону. 

Волинська область розташована на північному заході України, в лісовій 

та лісостеповій зонах. На півночі Волинь має кордон із республікою Білорусь, 

а на заході – з республікою Польщею (Хелмським і Замостським 

воєводствами). Площа області  – 20,2 тис. кв. км. Ліси займають 649,1 тис. га –

третину території області. 130 річок, які протікають по Волині, належать до 

басейнів Дніпра і Західного Бугу. В області налічується 209 природно-

заповідних територій і об'єктів [9; 80]. Найбільш привабливою територією для 

туристів є північно-західна частина Волинської області. Тут знаходиться 

найбільша кількість озер та річок, а також Шацький національний природний 

парк, де розташовано 23 унікальних  озер карстового походження. Клімат 

Волинської області – помірно-континентальний з м’якою зимою та не жарким 

літом [103; 104]. На території Волинської області є приблизно 90 зон 

тривалого відпочинку, загальна площа яких 260 га, зон короткотривалого 

відпочинку - 140 площею – 1777 га та лісів рекреаційного призначення – 1762 

га [83]. 

Один із основних туристичних курортів у Волинській області – є 

Шацька курортна зона. Також існує своєрідна мережа туристично-
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рекреаційних зон відпочинку. У Волинській області на 2018 рік налічувалося 

231 рекреаційних зон, загальна площа яких 7,4 тис. га. Лісистість області 

становить 2,7 тис.га. Площа земель рекреаційного призначення – 26,0 тис.га 

[195]. Згідно із затвердженою Волинською обласною радою «Програмою 

розвитку туризму та рекреації у Волинській області на 2016–2020 роки» 

(№4/10 від 07.04.2016 р.) передбачено проголосити  Шацьк до 2020 року 

курортом державного значення.  

Туристичний потенціал Волинської області має складну структуру, 

зокрема левову частку займають лісові ресурси для формування ринку 

туристичних послуг Волинської області. Саме вони можуть задовольняти як 

естетичні, пізнавальні так і лікувальні потреби у туристів. Лісистіть 

Волинської області становить 34,4 %. 

Щодо водних ресурсів, то гідрографічна сітка представлена басейнами 

двох річок: Прип'яті та Західного Бугу. Ці річки здебільшого використовують 

для рибальства, купання та розвитку водного туризму. Басейн Західного Бугу 

налічує аж 90 озер, але лише 9 з них використовується для розвитку водного 

туризму. Найбільші озера Волині – це Світязь та Пулемецьке. Світязь є 

найкращим варіантом для розвитку різноманітних туристичних атракцій  та 

купання дітей, оскільки глибина наростає поступово. А є свідченням того, що 

там актуально розвивати посезонно дитячий туризм, у такий спосіб 

привертаючи увагу як громадян інших областей, так і іноземців зокрема.  

Волинська область також  багата на родовища мінеральних вод. Це, 

безперечно, зумовлює розвиток санаторно-курортного лікування. Мінеральні 

води застосовують при лікуванні серцево-судинних захворювань, системи 

кровообігу, гіпертонії та ін (табл. 2.2).  
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Таблиця 2.2 

Мінеральні води Волинської області [204] 

Джерела мінеральних 

вод 
Тип і якісна характеристика мінеральних вод 

Запаси, 

тис. м3 

Дебіт, 

м3/доба 

Горохівське йодо-бромні 80,0  

Журавичівське 
гідро-карбонатно-кальцієві родонові з 

мінералізацією2,5 г/л 
 240,0 

Локачинське гідро-карбонатно-кальцієві, магнієво-кальцієві 90,0  

Луцьке йодо-бромні, хлоридно-натрієві 150,0  

Маневицьке гідро-карбонатно-кальцієві, магнієво-кальцієві 120,0  

Ковельське хлоридно-натрієві-кальцієво-йодо-бромні  90,0 

Примітка: розроблено автором на основі джерела [201-205]. 

 

Окрім мінеральних вод, область володіє значними запасами торф’яних і 

сапропелевих лікувальних грязей (табл. 2.3). Однак такі грязі в лікуванні чи 

оздоровленні сьогодні не використовуються ,хоча й видобуваються для інших 

цілей.  

Таблиця 2.3 

Лікувальні грязі Волинської області  

Родовища лікувальних грязей Тип і якісна характеристика Запаси, тис. м3 

Шацьке торфове 4768,0 

Берестечківське торфове 41,2 

Липнівське торфове 165,0 

Журавичівське торфове 217,0 

Головне торфове, низинного типу 60,0 

Став торфове, низинного типу 39,0 

Машів торфове, низинного типу 28,0 

Троянівка торфове 40,0 

Гайки торфове 36,0 

Примітка: розроблено автором на основі джерела [205]. 
 

Волинська область знаходиться у трьох природно-кліматичних зонах: 

північнополіській, південнополіській та лісостеповій. Саме ці умови 

дозволяють області розвивати різноманітні види туризму. Найбільшою та 

найтуристичнішою частиною області є зона Північного Полісся. Вона займає 

¾ області та є дуже затребуваною серед туристів. Найсприятливішою 

особливістю цієї зони є те, що вона знаходиться на низовині, а це дає 

можливість розвивати водний туризм (на півночі області знаходяться 
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Волинські озера), зелений туризм, сільський, кінний, велотуризм, лікувально-

оздоровчий тощо.  

Південнополіська зона та лісостепова розташовані на Волинсько-

Подільській височині. Це, безумовно, сприяє розвитку екстремального та 

гірського туризму. Також зона Полісся багата своїми лікувальними травами та 

рослинами, які можна використовувати для фітотерапії у санаторно-

курортних закладах. Ще одним позитивним наслідком розташування 

Волинської області у зоні Полісся, є те, що тут можна активно проводити 

масові збирання сезонних ягід та грибів, що становить один із видів активного 

відпочинку та оздоровлення.  

Окрім того, РТП станом на 2017 рік охоплює значне коло об’єктів 

інституційного забезпечення: 2 центри туристичної інформації, 1 заповідник,  

3 національних парки, 231 рекреаційних зон, 113 рекреаційних пунктів, 1534 

об’єкти історико-культурної спадщини, 256 озер, 17 музейних закладів, 20 

історичних населених пунктів, 49 народних умільців, 11 фестивалів, 1 

туристичний кластер, 8 маркованих туристичних шляхів, 5 активних 

туристичних клубів, 48 субєктів туристичної діяльності, 2 екопарки.Усі 

вищеперелічені туристичні об’єкти стають основними передумовами розвитку 

та вдосконалення туристичної галузі Волинськї області  на наступні роки.   

Щодо геополітичного розташування – тут безсумнівно, Волинська 

область «виграє» у всіх планах. Адже область має транзитний кордон із 

Білорусією та Польщею. Тому  багатий туристично-рекреаційний потенціал, 

прикордонне розташування області та транзитні магістралі, які проходять 

через область, слугують розвитку в’їзного туризму (ДОДАТОК Б) [143]. 

Якщо взяти до уваги соціо-культурні ресурси, то Волинська область 

може запропонувати ряд архітектурних пам’яток та споруд. Архітектура 

Волинської області була сформована ще у ХІІ-ХІV ст. Центром архітектурних 

пам’яток та споруд можна вважати місто Луцьк. Тут знаходиться видатний 

Замок Любарта та безліч католицьких монастирів. Недалеко від міста Луцька 

розташоване місто Волидимир-Волинський, яке теж багате своєю історією.  
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Важливою подією розвитку туризму в Волинській області  став новий 

логотип області, який розробили й затвердили у 2017 році. Головний 

спеціаліст Департаменту інфраструктури та туризму Станіслав Ольшевський 

охарактеризував усі деталі нового логотипу та які особливості були взяті за 

основу. Насамперед, основою для створення логотипу стала сакральна 

спадщина Волинської області, самобутня природа, етнічні особливості та 

унікальна історія. Інші важливі особливості – це вишивка та музей Ікони. Як 

результат, Волинська область має дуже багато передумов розвитку для ринку 

туристичних послуг. 

 

 
Рис. 2.1. Туристичний логотип Волинської області 

(матеріали пресслужби Волинської ОДА) 
 

Для більш точного аналізу та передумов розвитку РТП Волинської 

області покажемо на карті наше бачення розподілу різноманітних видів 

туризму в різних адміністративних районах області. Зважаючи на 

географічно-просторове розташування області, зробимо наступний аналіз 

передумов розвитку та формування ринку туристичних послуг Волинської 

області. Для цього простежимо природно-рекреаційний потенціал Волині  у 

табличному форматі. 
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Таблиця 2.4 

Назва адміністративного району Площа рекреаційних зон, га 

1. Володимир-Волинський р-н. 9.8 га 

2. Горохівський р-н. ̅__ 

3. Іваничівський р-н. __ 

4. Камінь-Каширський р-н. 11.3 га 

5. Ківерцівський р-н. 48.16 га 

6. Ковельський р-н. 13.49 га 

7. Локачинський р-н. __ 

8. Луцький р-н. 33.46 га 

9. Любешівський р-н. __ 

10. Любомльський р-н. 9. 6 га 

11. Маневицький р-н. __ 

12. Ратнівський р-н. __ 

13. Рожищенський р-н. __ 

14. Старовижівський р-н. 13.3 га 

15. Турійський р-н. 5.7 га 

16. Шацький р-н. 118.4 га 

 Примітка: розроблено автором на основі джерела [200] 

 

 У Любешівському адміністративному районі зосереджено найбільшу 

річкову систему області: тут протікають найбільші річки Прип’ять та Стохід. 

А це є основною передумовою розвитку водного туризму у Волинській 

області. Зокрема, можна було б зосередити увагу на веслуванні та катанні на 

каное чи байдарках, відтак – щовесни і щоліта проводити фестивалі, ігри та 

перегони на річках Волинської області. 

Камінь-Каширський адміністративний район теж має відносно густу 

річкову систему та низовинний рельєф. Ці передумови, на нашу думку, є 

важливими для розвитку зеленого, сільського, лісового, водного та кінного 

туризму. Тут можна популяризувати етнічні ярмарки сільськогосподарської 

продукції, кататися на конях та насолоджуватися лісовими краєвидами. 
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Концентрація лісових ресурсів тут становить 41,0 % [131]. Також у цьому 

районі можна проводити масові збирання ягід, грибів та березового соку.  

Ратнівський адміністративний район зосереджений на розвиток 

автомобільного та транзиткого туризму. Адже через Ратнівський район 

проходить міжнародна автотраса: Брест–Кишинів. На території Ратнівського 

району знаходиться 32 озера, що зумовлює розвиток водного туризму. У 

цьому районі варто розвивати також агропромисловий сектор тому, що в 

економічному аспекті район є все-таки більш аграрним.  

Старовижівський адміністративний район, згідно з фізичною картою 

Волинської області, має рівнинний рельєф та густу річкову систему. Через цей 

район протікають  такі річки, як: Турія, Прип'ять, Вижівка та інші. На 

території району зосереджено 29 озер карстового походження. Усе це 

становить найоптимальніші передумови для розвитку зеленого та водного 

туризму.  

Любомильський адміністративний район Волинської області має кордон 

на заході з Польщею, країною ЄС, що є одним із основних орієнтирів для 

розвитку транзитного та міжнародного туризму. Адже через територію району 

проходять важливі транспортні магістралі: Київ–Варшава, Володимир–

Волинський–Брест та залізниця на Холм. Найбільша та найвизначніша 

пам’ятка природи – «Згоранські озера». Тому тут варто стимулювати 

сезонний туризм, оновлювати бази відпочинку, розвивати та покращувати 

інфраструктуру готельних комплексів. Розвиток дитячого туризму зокрема в 

Любомльському районі, є, на нашу думку, найперспективнішим та 

найоптимальнішим видом туризму сьогодення.  

Шацький адміністративний район має дуже вигідне фізико-географічне 

положення. Найбільші та найкрасивіші озера Волинської області знаходяться 

саме у цьому районі. Світязь, Пулемецьке, Пісочне, Люцимир та Луки – це 

водойми Шацького Поозер’я. Цей район має найпотужніший потенціал для 

розвитку рекреації та туризму. Тут зосереджено дуже багато баз відпочинку 

та  інших готельних комплексів. Шацьк є перлиною Волинської області. Тому 
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розвиток річкових, озерних видів туризму буде дуже доречним. Дитячий 

туризм, пізнавальний, внутрішній, в'їзний, оздоровчий, сімейний, зелений та 

інші види туризму потребують значної уваги, адже цей район забезпечений 

усіма можливими ресурсами щодо перспектив розвитку тих чи інших видів 

туризму. Основним завданням, на нашу думку, для місцевих та державних 

органів по управлінню туризму потрібно покращувати інфраструктуру 

готельних комплексів (баз відпочинку, мотелів, тощо), удосконалювати стан 

доріг, прокласти на туристичних вулицях належні тротуари та доріжки задля 

безпеки та комфорту пересування туристів, забезпечити належний сервіс 

обслуговування у закладах харчування.  

Ковельський адміністративний район розташований у зоні мішаних 

лісів, отже зумовлює розвиток лісового туризму: збирання сезонних ягід та 

грибів. Можна організовувати масові походи до лісу та розвивати 

пізнавальний туризм для дітей та дорослих. Ковель – це місто, через яке 

проходять безліч транспортних коридорів. Тому тут було б доречним 

розивавати в'їзний туризм, а саме будувати мотелі європейського класу.  

Маневицький адміністративний район належить до районів 

сільськогосподарського типу, тому тут було б актуально розивати все-таки 

сільський (зелений) туризм. Також 62,0 % території району вкрита лісами. 

Тому тут активно розвивають лісове господарство. А у 2002 році на території 

Маневицького району було створено Черемський природний заповідник. 

Звідси випливає, що потрібно розвивати екскурсійну сторону туризму, а 

також подбати про рекламні, сувенірні та гастрономічні послуги.  

Ківерцівський адміністративний район  багатий своїм природно-

заповідним фондом. Найвідомішим національним парком загальнодержавного 

значення є Цуманська Пуща. Тому розвиток екскурсійного та пізнавального 

туризму буде тут актуальним.  

Луцький адміністративний район знаходиться на півдні Волинської 

області. Через його територію протікає річка Стир, довжиною 38 км. Тут 

актуально розвивати річкові види спорту. У 2018 році у Луцькому парку  
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900-річчя Лесі Українки почали проводити прогулянки річкою, але оскільки 

потреби туристів постійно змінюються та зростають, тому потрібно планувати 

та розглядати все нові види розваг для відпочинку туристів. Зокрема, можна 

проводити щомісячні ярмарки благодійності чи ярмарки продажу старих 

речей в парку біля Стиру. Також у Луцьку зосереджено велику кількість 

архітектурних пам'яток, а це зумовлює розвиток культурно-історичного  

туризму не тільки для внутрішніх туристів, а й для приїжджих.  А ще у  

с. Крупа знаходиться занедбаний аеропорт. На нашу думку, це одна з 

найважливіших передумов розвитку  туризму в області загалом. Адже 

відновити аеропорт – шанс зробити область туристично-привабливою не 

тільки в Україні, а й у світі.  

Горохівський адміністративний район особливий тим, що через його 

територію проходить Головний європейський вододіл, який ділить басейни 

рік Балтійського та Чорного морів. Горохівський район через своє 

розташування  є агропромисловим районом. Тому актуально буде розвивати 

сільський туризм.  

Локачинський адміністративний район розташований у верхів'ях річки 

Луги, Стоходу та Турії. Тому тут було б доречним розвивати водний туризм, 

проводити катання на байдарках чи човнах. На теренах Локачинського району 

нараховується 19 пам'яток архітектури, тому слушною пропозицією є 

розвиток екскурсійного туризму або архітектурного.  

Рожищенський адміністративний район Волинської області знаходиться 

на межі зони Полісся та Лісостепу. Через територію району протікають такі 

річки: Конопелька, Стир, Стохід, Лютиця та інші. Також тут налічується 

понад 11 озер. Тому цей район  через своє розташуванням дозволяє розвивати 

сільський, зелений, водний, лісовий види туризму. Можна організовувати 

масові збирання ягід та грибів. Біля озер – покращувати та розвивати 

готельно-туристичну інфраструктуру задля залучення не тільки внутрішніх 

туристів, а й іноземних.  
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Іваничівський адміністративний район розташований на Волинській 

височині та на заході межує з Польщею, країною ЄС. Цей район має невеликі 

поклади нафти. Територія району горбиста та з кар’єрами. Є також запаси 

мінеральних вод (йодні та бромні), але, на жаль, їх не добувають. Тому з вище 

переліченого можна зробити такий висновок: Іваничівський район більш 

промисловий, тут було б доцільно розивати промисловий туризм, проводити 

екскурсії кар’єрами  та розивати оздоровлюючий туризм.  

Володимир-Волинський адміністративний район розташований на схилі 

Волинської височини та на березі річки Луги. Також цей район має кордон із 

Польщею. Володимир-Волинський район багатий своєю історією, тут дуже 

багато історико-архітектурних пам'яток (монастирів, соборів) Тому тут 

найдоцільніше покращувати та розвивати екскурсійний туризм. Через 

територію району проходять важливі транспортні магістралі. Цей район 

вважається найперспективнішим районом для залучення інвестицій у 

туристичну галузь [174].  

Турійський адміністративний район, а саме с. Дольськ, може стати 

центром сільського туризму. Село є дуже перспективним, адже тут 

знаходиться 5 озер, лісиста місцевість та джерела [56]. Туристи можуть 

здійснювати велопрогулянки до озера та джерела, частуватися медом та 

іншими продуктами бджільництва. Загалом для місцевих жителів цього 

достатньо, але щоб розивавався туризм на європейському рівні, тут потрібно 

покращити якість автодоріг, залучити спеціалізовані кадри, відкрити 

готельно-ресторанні заклади, проводити маркетингові операції та інше. 

У табл. 2.5 узагальнено основні чинники, що сприяють розвитку ринку 

туристичних послуг у Волинській області. 
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Таблиця 2.5 

Чинники розвитку ринку туристичних послуг у Волинській області 

№ 
Основні види 

чинників 
Складові чинника Забезпечення чинників 

1 
Культурно-

історичні 

етнічний чинник 
самобутність волинської культури 

та традицій 

історичний чинник 

наявність достатньої для 

організації туристичної діяльності 

пам’ятників історії, архітектури та 

мистецтва 

2 
Природно-

географічні 

географічний чинник 

рівнинна територія сприяє 

розвитку більшості наявних видів 

туризму 

природний чинник 
наявність унікальних водних та 

біотичних об’єктів 

3 
Політико-

географічні 

прикордонне положення 

області 

наявність автомобільних та 

залізничних міжнародних пунктів 

пропуску з республікою Білорусь 

та Польщею 

4 
Фінансово-

економічні 

Волинська область залишається в категорії «бюджених»областей для 

відпочинку та оздоровлення туристів 

5 
Соціально-

демографічні 

переорієнтація туристичних потоків із традиційних для України 

курортних місцевостей до Шацької курортної зони 

6 
Матеріально-

технічні 

засоби розміщення та заклади 

харчування 

постійне зростання кількості 

закладів розміщення та харчування 

туристів 

транспортна інфраструктура 

стабільні показники розвитку 

автомобільного та залізничного 

транспорту 

Примітка: розроблено автором на основі джерела [142] 
 

В результаті проведеного аналізу вдалося визначити основні види 

туристичних послуг, притаманних для районів області. Користуючись 

фізичною картою Волинської області ми виділити такі види туризму, які 

розвивати було б найдоцільніше: водний, транзитний, сільський та культурно-

пізнавальний (рис. 2.2). Вивчивши географічні, економічні, соціальні 

особливості районів, можемо запропонувати карту їх диференціації за видами.  
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Рис. 2.2. Диференціація пріоритетних видів туризму у Волинській області в 

розрізі адміністративних районів (авторська розробка) 
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Отже, проаналізувавши туристичні, геополітичні, соціокультурні 

ресурси Волинської області варто зазначити, що перспективи розвитку ринку 

туристичних послуг надзвичайно великі. Проблеми залишаються лише у зміні 

стандартів пострадянського туризму до високого європейського рівня та 

пошуку інвесторів для забезпечення туристичної галузі необхідними 

фінансовими ресурсами.  

 

2.2. Інфраструктурне забезпечення регіонального ринку туристичних 

послуг Волинської області 

 

Формування ринку туристичних послуг неможливе без ресурсного 

забезпечення і відповідної інфраструктури, рівень розвитку якої впливає на 

якість послуг, що надаються і вподобання споживачів. Під інфраструктурою 

туризму фахівці [4, 5] розуміють комплекс споруд і служб, що сприяють 

розвитку галузі і забезпечують доступ туристів до туристичних об'єктів, тобто 

мається на увазі безпосередня туристична інфраструктура (атракції, засоби 

розміщення, харчування, транспорт, турфірми і турагентства, спортивні 

споруди, оздоровчі комплекси) і загальна інфраструктура (виробнича, 

соціальна, інституційна і екологічна). Чим вище рівень інфраструктурного 

забезпечення, тим ефективніше розвивається підприємництво. Створення 

високорозвиненої інфраструктури є також необхідною умовою зростання 

малого та середнього бізнесу, ефективність функціонування якого 

безпосередньо залежить від ефективності цієї інфраструктури. 

Інфраструктурне забезпечення ринку туристичних послуг регіонів 

України вивчали як іноземні, так і українські вчені та науковці: Л. П. Дяченко 

[54], М. Мальська [113], С. В. Мельниченко [118], І. І. Стойко [177], В. 

Квартальянов [86], В. Кифяк [88], О. О. Любіцева [105], І. М. Школа [208-211] 

та ін. Разом з тим, в наявних дослідженнях у достатній мірі не були розглянуті 

організаційно-економічні складові туристичної інфраструктури Волинської 
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області. Це й зумовило детальний аналіз питання розвитку інфраструктурного 

забезпечення туризму регіону.  

Інфраструктурне забезпечення ринку туристичних послуг – це одне із 

найважливіших структур розвитку і формування РТП країни та регіонів 

вцілому, яка допомагає ефективно розвиватися туристичній галузі. Також 

можна стверджувати, що ІЗ – це комплекс різноманітних споруд, мереж, 

доріг, які забезпечують власне нормальний та безперешкодний доступ 

туристів до відпочивальної зони, а саме – до використання туристичних 

послуг.  

Вважаємо, що інфраструктуру у туризмі умовно можна розділити на три 

рівні. До першого рівня відносяться суб’єкти туристичної діяльності – 

туроператори й турагенти. До другого рівня належать усі підприємства та 

організації, які виробляють туристичний продукт. А до третього рівня – 

організації, які можуть існувати без туристів в принципі, але їхня діяльність 

підвищується коли потік туристів зростає. До таких організацій належать: 

страхові компанії, прокат авто, кінотеатри, казино, банки, рекламні агенції 

тощо (рис. 2.3).  

 

 

Рис. 2.3. Інфраструктурне забезпечення ринку туристичних послуг 

(розроблено автором) 

 

Цілком скоординоване інфраструктурне забезпечення будь-якої сфери 

діяльності принесе ефективність та розвиток галузям і, зокрема – туристичній. 

Суб’єкти туристичної діяльності 

Турагенти й Туроператори 

Спеціальна інфраструктура  

Заклади і ресурси які обслуговують суб’єктів туристичної діяльності  

(заклади розміщення, заклади харчування, музеї, тематичні парки тощо) 

Загальна інфраструктура індустрії туризму 

Установи та організації які обслуговують різні сфери економічної діяльності  

(страхові компанії, банки, рекламні агенції, громадські організації, транспорт тощо) 
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Усі можливі зв’язки між державою, регіональними та місцевими органами 

влади, належним фінансуванням та виконанням регіональних програм 

розвитку створять передумови розвитку туристичної галузі регіону. Також це 

допоможе створити якісні туристичні послуги, вийти на міжнародний ринок, 

представляючи конкуруючий туристичний продукт належного рівня. 

Вдале розташування Волинської області, а саме західний кордон з 

європейською країною, є однією із перспектив розвитку регіонального 

(транскордонного) та міжнародного туризму. Але, незважаючи на вдале 

фізико-географічне розташування та багатий природно-туристичний 

потенціал, є суттєві недоліки в інфраструктурному забезпеченні РТП 

Волинської області.  

Туристична політика створюється та розвивається за допомогою різних 

інституцій. Для повноцінного розвитку  ринку туристичних послуг туризм має 

мати прямопропорціний зв'язок з наступними системами: страховими 

компаніями, банки, рекламними агенціями, громадськими організаціями, 

туристично-готельними комплексами, транспортними компаніями, тощо (Рис. 

2.2.). 

Проаналізуємо кожну ланку інфраструктурного забезпечення 

Волинської області у сфері туризму.  

Страхові компанії в туризмі – компанії, які поєднують відносини 

туриста зі страховими компаніями задля забезпечення безпеки та життя 

туристів під час страхового випадку. У страхуванні туризму можливі такі 

види страхування: від нещасних випадків, медичне, майнове тощо.  

Одним із найважливіших страхувань у туризмі належить медичному 

страхуванні. Адже воно майже покриває усі витрати: стаціонарне лікування, 

усі витрати на медичні послуги, купівля ліків та інше.  

Ще одним видом страхування у туристичній галузі є  асистанс. 

Асистанс – це надання певних послуг туристам, які виїхали за кордон  в 

натурально-речовій формі або у вигляді грошової допомоги .  
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За даними Міністерства фінансів України, станом на 2017 р. у м.Луцьку 

були популярні такі страхові компанії, які, власне, страхували туристів: 

«Провідна», «Універсальна», «Інго Україна», «Українська страхова група», 

«ПРОСТО страхування». Найпопулярнішою страховою компанією серед 

туристів у 2017 р. була страхова компанія «Провідна» з преміями на  

16304,70 тис.грн. та виплатами на 30.06.2017 р. у розмірі 5794,10 тис.грн. Далі 

займають позиції такі страхові компанії, як: «Універсальна», «Інго Україна», 

«Українська страхова група», «ПРОСТО страхування», які мали дещо менші 

виплати (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Туристичне страхування у місті Луцьк на 2017 рік 

№ Назва компанії 
Премії на 

30.06.2017, тис. грн 

Виплати на 

30.06.2017, тис. грн 

Рівень виплат на 

30.06.2017, тис. грн 

1 Провідна 16 304.70 5 794.10 36.00% 

2 Універсальна 8 280.50 3 442.90 42.00% 

3 Інго Україна 11 215.70 1 907.70 17.00% 

4 
Українська 

страхова група 
2 934.30 826.09 28.00% 

5 
ПРОСТО 

страхування 
825.30 178.40 22.00% 

Примітка: розроблено автором на основі джерела [143] 
 

Для більш детального аналізу інфраструктурного забезпечення туризму 

проаналізуємо туристичне стархування у місті Луцьку на 2019 рік. 

Найпопулярнішою страховою компанією у місті Луцьку 2019 року була PZU 

Україна з премією на 31.12.2018 року – 157821.00 тис.грн і з виплатми -

46603.00 тис. грн. Нижчі місця у таблиці 2 займають такі страхові компанії: 

Княжа, Універсальна, Провідна, Перша, Інго Україна та Уніка (таблиця 2.7). 

Таблиця 2.7 

Туристичне страхування у місті Луцьк на 2019 рік 

№ Назва компанії 
Премії на 

31.12.2018, тис. грн 

Виплати на 

31.12.2018,тис. грн 

Рівень виплат на 

31.12.2018,у % 

1 PZU Україна 157 821.00 46 603.00 29.53% 

2 Княжа 49 119.00 8 289.00 16.88% 

3 Універсальна 44 600.00 9 986.00 22.39% 

4 Провідна 32 746.00 10 082.00 30.79% 

5 Перша 29 759.00 10 348.00 34.77% 
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6 Інго Україна 26 902.00 11 788.00 43.82% 

7 Уніка 21428.00 8 007.00 37.37% 

Примітка: розроблено автором на основі  [196] 
 

Проаналізуємо наступну ланку інституційного забезпечення ринку 

туристичних послуг Волинської області – фінансові структури: банки. 

Банківська діяльність відіграє найважливішу роль у будь-якій сфері 

діяльності. Адже від стабільної роботи фінансових установ залежить якість 

життя населення. Банки саме для туристичної дільності розширяють фінансові 

можливості людей, надаючи їм певну фінансову допомогу. Аналізуючи 

діяльність банків, варто виокремити декілька найважливіших функцій саме 

для перспективного розвитку РТП Волинської області: 

1) накопичення вільних коштів за рахунок депозитів; 

2) надання суб’єктам туристичної діяльності кредитів; 

3) можливість туристичним підприємствам працювати за допомогою 

платежів;  

4) створювати кредитні  гроші. 

Найпоширенішими банками у м. Луцьку, що надають кредити 

туристичним підприємствам, є Альфа банк, Приватбанк, Пумб, Креді 

Агріколь банк, Райффайзен банк, Укрексімбанк, тощо. 

Наступною ланкою інфраструктурного забезпечення туризму є рекламні 

агенції, які популяризують туристичний продукт не лише у Волинській 

області, а й за її межами. Рекламні агенції займаються створенням логотипів 

для туристичних підприємств, просувають туристичну інформацію в ЗМІ, 

розміщують рекламу на бігбордах, в транспорті, створюють зовнішню, 

внутрішню та відеореклами. Також одним із важливих привілеїв рекламних 

агентцій для туризму- це створення реклами на просторах інтернету. У такий 

спосіб за допомогою рекламних агенцій галузь туризму та просуваючий 

туристичний продукт стає відомим серед багатьох  ланок господарства, 

завоювуючи велику аудиторію населення.  
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Найпопулярнішими рекламними агенціями міста Луцька є: Арт Дизайн, 

PrintingLutsk, Visual, Carbon, ArtWest, Тенета, Massimo, тощо.  

Туристична асоціація України – це всеукраїнська громадська 

організація, яка об’єднує усі туристичні підприємства країни. Основними 

напрямами діяльності цієї  асоціації є: 

– сприяння розвитку туризму в країні та регіонах; 

– популяризація вітчизняного туризму; 

– створення позитивного іміджу туристичної галузі поза межами 

України; 

– захист прав  суб’єктів туристичної діяльності та туристів; 

– поширення інформації щодо збереження, відновлення та захисту 

туристичних ресурсів України 

Громадські туристичні організації виконують недержавне регулювання 

туризму та створюють умови для сприяння ведення туристичного бізнесу. Є 

також міжнародні туристичні організації, що представляють, популяризують 

туризм у світі, а отже сприяють розвитку світового туризму.  

У туристичному бізнесі посідають чільне місце такі туристичні 

організації: UNWTO, Міжнародна туристична організація повітряного 

транспорту, Міжнародна організація цивільної авіації, Організація 

економічного співробітництва та розвитку та інші.  

Туристично-готельні комплекси – комплекси, готелі, рекреаційні зони 

відпочинку, мотелі, які забезпечують туристів проживанням, харчуванням та 

іншими супутніми послугами. Є туристичні комплекси готельного та 

неготельного типу. До готельного типу належать: туристичні комплекси, 

санаторії, комплекси для відпочинку, бунгало, ротель. До неготельного типу 

належать гуртожитки, квартири, кімнати, дачі, таймшер.  

 Ці комплекси можуть надавати такі додаткові послуги для туристів як: 

автостоянку, концертну залу, послуги басейну, сауни та солярію, обмін валют, 

тощо. 
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Транспортні компанії – одні з найважливіших  інструментів 

інституційного забезпечення для  усіх галузей економіки. З допомогою 

транспортних послуг розвивається така галузь, як туризм, забезпечуються 

різні міжнародні семінари, конференції,  розвиток економічних відносин між 

країнами-сусідами, здійснюється перевезення туристів з одного  туристичного 

місця в інше.  
Для формування ринку туристичних послуг розвиток транспортної 

інфраструктури має вкрай важливе значення, адже при зростанні попиту на 

туристичні послуги, буде й зростати транспортна інфраструктура, а саме її 

розгалуженість.  

У Волинській області на 2016 рік транспортна мережа включала 593, 1 

км залізничних шляхів, автомобільних шляхів загального користування – 

6193,5 км. Якщо зіставити транспортну інфраструктуру з минулими роками, 

то довжина автомобільних шляхів зросла, а довжина залізниць зменшилась. 

Щодо інших видів транспорту, то, на жаль, вони розвинуті недостатньо, хоча 

річковий та повітряний види транспорту є перспективними у декількох 

районах області [139]. 

Також у області є мережа прикордонних переходів та пунктів 

міжнародних пропусків. Через Волинську область проходять автомагістралі 

міжнародного значення: Київ-Ковель-Варшава-Берлін та Київ-Ковель-Брест. 

За дослідженнями І. В. Зоріна [76], Т. П. Каверіна [76], В. А. 

Квартальнова [86], найбільша частка у наданні транспортних послуг в 

туристичній галузі належить повітряному транспорту. Автомобільному 

транспорту, який використовується постійно (при трансферах, в особистих 

цілях, оренда авто та інше), науковці дають друге місце у використанні 

транспортних послуг у туризмі. Також туристичні компанії часто 

використовують автобусні тури для забезпечення одно- чи багатоденних 

екскурсій, для перевезення як внутрішніх, так  і міжнародних турів.  
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Залізничний транспорт теж має перевагу серед багатьох туристів, адже 

він відрізняється низькими тарифами у наданні послуг, порівняно з 

вищепереліченими видами транспорту. 
На основі вищевикладеного вважаємо, що основними проблемами 

розвитку інфраструктурного забезпечення Волинської області є 

Таблиця 2.8 

Проблеми та недоліки розвитку інфраструктурного забезпечення  

туризму Волинської області 

1 

Створений внутрішній туристичний 

продукт має низьку якість, тому не 

може конкурувати з міжнародним 

5 
Недосконалий рівень співпраці з 

міжнародними інституціями у туризмі 

2 

Диференціація законів України у сфері 

туризму та законів у європейських 

країнах 

6 
Слабко розвинена інфраструктура у селах 

та селищах міського типу 

3 

Низький рівень рекламних кампаній, 

що не дає змоги дізнаватися про 

унікальний туристичний продукт 

регіону 

7 

Низький рівень регіонального 

представництва, яке могло б рекламувати 

Волинський регіон на туристичних 

конференціях та самітах 

4 
Низький рівень конкуренції між 

туристичними підприємствами 
8 

Низький рівень реклами щодо 

різноманітних туристичних об’єктів 

Примітка: розроблено автором 
 

Як в Україні, так і у Волинській області, кількість ІЗ постійно 

змінюється, змінюється також і фінансування, тому забезпечення постійної 

популяризації туристичних об’єктів знаходиться на низькому рівні, в 

зіставленні міжнародним інфраструктурним забезпеченням.  

Для кращого розвитку ІЗ варто звернути увагу на створення центрів 

туристичної інформації, особливо в тих містах, які є транскордонними, а саме 

на півночі та північному заході області. Це буде стимулювати новий потік 

іноземних туристів до відвідування волинських унікальних туристичних 

об’єктів та створення конкурентних умов належного європейського рівня. 

Також потрібно звернути увагу на фахівців готельно-туристичного 

обслуговування, а саме – на їхню підготовку у сфері туризму та готельного 

обслуговування. Фахівці обов’язково мають володіти досконало англійською 

мовою та мати належний рівень знань у сфері туризму Волинської області.  
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2.3. Динаміка туристичних потоків у Волинській області (2000–2018 рр.) 

 

Управління туристичними потоками відіграє важливу роль в активізації 

туристичної діяльності, його актуальність та важливість зростає з кожним 

роком. На території Волинської області є велика кількість туристичних 

об’єктів, які приваблюють туристів. Проте низька конкуренція на ринку 

туристичних послуг не сприяє ефективному управлінню туристичними 

потоками області. Важливість дослідження розвитку ринку туристичних 

послуг у Волинській області є  дуже важливим процесом, адже РТП не тільки 

впливає на сферу економіки, транспорт, торгівлю, але й несе культурне 

збагачення населення. Попри багаті природні ресурси та вигідне економіко-

географічне розташування, значну роль для соціально-економічного розвитку 

області відіграє готельно-туристична галузь.  

Управління туристичними потоками є складовою частиною туристичної 

діяльності людства. В його основі покладено майбутній підприємницький 

дохід та його соціальний ефект на розвиток регіону, який піддається  аналізу 

та прогнозуванню з майбутньою можливістю моніторингу щодо необхідності 

потрібних природних і туристичних ресурсів задля досягнення зазначених 

цілей.  

Згідно із ЗУ «Про туризм» [73] туристичні потоки поділяються на такі 

категорії: внутрішній туризм – відвідувач-резидент, іноземний (в'їзний) 

туризм  відвідувач-нерезидент, зарубіжний (виїзний) туризм, транзитний 

відвідувач. Звісно, найважливішу та найпріоритетнішу категорію туристичних 

потоків відіграє категорія іноземних туристів. Адже саме в’їзні туристи, а 

точніше їхня кількість, сприяє покращенню подальшого розвитку  

туристичної інфраструктури, збільшує ВВП як країни, так і області. Значна 

популяризація туристичного продукту з-за кордону, а також збільшення 

кількості в’їзних туристів впливає на удосконалення туристичної індустрії 

регіону, наближаючи його до рівня провідних туристичних центрів Європи та 

світу.  
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Для того, щоб аналіз був насичений та точний, скористаємось даними 

Головного управління статистики у Волинській області за 2000-2018 років. 

Основні статистичні показники свідчать про те, що у 2000 році кількість 

туристів, які отримали послуги від суб’єктів туристичної діяльності, сягнула 

73126 осіб, поміж них:  

– іноземних туристів було – 1793 осіб; 

– туристів-громадян України, які виїжджали за кордон,  – 3299 осіб; 

– внутрішніх туристів –  68034 осіб; 

– кількість екскурсантів становила 18990 осіб.  

Тоді, вже як у 2018 році кількість туристів, які були обслуговані 

суб’єктами туристичної діяльності, знизилось до 21807 осіб. У додатках  (Б, Д, 

Е, Е.1.- Е.4., Ж, И) відображено динаміку зменшення та збільшення 

туристичних потоків Волинської області, причини яких ми  розглянемо 

нижче.  

Для наочного спостереження динаміки зміни попиту на туристичні 

послуги побудуємо діаграму та проаналізуємо, що ж саме впливало на спад та 

ріст туристичних потоків Волинської області за 18 років.Отож, динаміка зміни 

попиту на ринку туристичних послуг Волинської області протягом 2000-2018 

років простежується наступною діаграмою (рис. 2.4).  

Рис.2.4.Динаміка зміни попиту на РТП у Волинській області (2000–2018 рр.) 
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У 2001 році кількість туристів, обслужених суб’єктами туристичної 

діяльності, склала 47819 осіб. А це на 25307 осіб менше ніж у попередньому 

році. Серед них було 520 іноземних гостей, туристів-громадян України, які 

виїжджали за кордон – 1768 осіб та внутрішніх туристів –  

45531 осіб.  Кількість туристів, які подорожували з  екскурсійною 

метою,становить 25015 осіб.  

У 2002 році кількість туристів, обслужених суб’єктами туристичної 

діяльності становило, – 60701 осіб. З них – іноземними туристами, котрим 

було надано туристичні послуги, – 2138 осіб, туристів-громадян України,які 

виїжджали за кордон, – 4170 осіб. Кількість внутрішніх туристів становило – 

54393 осіб.  Загальна кількість екскурсантів – 30928 осіб.  

Звідси випливає, що за 2 роки зросла кількість екскурсантів, іноземних 

туристів та туристів-громадян України, які виїжджали за кордон. Кількість 

внутрішніх туристів порівняно з 2001 роком  теж зросла на 8862 особи.  

У 2003 році загальна кількість туристів, які були обслуговані  

туристичними підприємствами,  становила 60945 тис.осіб. З них було 

обслужено 2479 осіб іноземних громадян, туристів-громадян України, які 

подорожували за кордон, – 3870 осіб, внутрішніх туристів – 54596 осіб.  

За  3 роки з 2000 до 2003 рік збільшилась кількість екскурсантів. У 2003 

році їхня кількість становила – 35542 осіб, тоді як у 2001 році їхній обсяг 

становив – 18990осіб.  

Вже у 2004 році кількість іноземних туристів, які обслуговувалися 

туристичними підприємствами області сягнула, – 3665 осіб, туристів громадян 

нашої країни, які виїжджали за кордон, становило – 5976 осіб. Обсяг 

внутрішніх туристів  становив – 48598 осіб, а загальна кількість туристів, які 

подорожували з екскурсійною метою було, – 36586 осіб.  

Звідси випливає наступне: протягом 4 останніх років кількість 

іноземних туристів, які обслуговувалися туристичними підприємствами 

області  збільшилась. У 2000 році обсяг іноземців становив – 1793, а у 2004 
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році – 36586 осіб. Також згідно зі статистикою зрозуміло, що  збільшився 

потік виїзду наших туристів за кордон. А це вже свідчить про недосконалість 

туристичної сфери та низький сервіс послуг. Позитивним моментом є те, що 

збільшився обсяг  екскурсантів.  

Наступний 2005 рік характеризувався такими тенденціями у структурі 

попиту: загальна кількість туристів, які користувалися послугами 

туристичних підприємств становила, – 57319 осіб. Кількість іноземців трішки 

спала, порівняно з минулим 2004 роком, а саме – на 232 особи. Громадян 

України, які виїжджали за кордон у 2005 році, було – 8983 осіб. Кількість 

внутрішніх туристів становила – 44903 особи, а кількість екскурсантів – 57283 

осіб. 

Водночас, 2006 рік характеризувався збільшенням загальної кількості 

туристів, обслужених суб’єктами туристичної діяльності на  

6935 осіб. З них було обслуговано 4083 іноземців, українських громадян, які 

виїжджали за кордон, – 8137 осіб. Кількість внутрішніх туристів збільшилась 

на  7131 особу, а кількість туристів, які подорожували з екскурсійною метою, 

зменшилась на 16731 осіб.  

У Волинській області в 2007 році обслуговано 68687 осіб. З них 

іноземних туристів було обслуговано 5103 особи, внутрішніх туристів – 53338 

осіб, туристів-громадян області, які виїждали за кордон, 10246 осіб. Звідси 

яскраво видно, що за останні 7 років збільшився потік туристів за кордон. У 

2000 році кількість українських туристів, які виїжджали за кордон, становила 

3299 осіб, а вже у 2007 – 10246 осіб. А це майже на 7 тис. людей більше. 2008 

рік характеризується найбільшим потоком в'їзних туристів. Кількість 

становила  5826 осіб. Громадян області, які виїжджали за кордон, становило  

7796 осіб, а обсяг внутрішніх туристів майже не змінився. Туристів, які 

подорожували з екскурсійною метою, порівняно з минулим роком 

збільшилось на 1628 осіб.  

В наступному 2009 році кількість в'їзних туристів до області різко впала 

в 1,7 рази. Позитивним моментом є те, що зменшилась кількість виїзного 
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туризму. Загальний обсяг туристів-громадян, які виїжджали за кордон, 5784 

осіб. Також зменшилися і обсяги подорожей по області та кількість 

подорожуючих з екскурсійною метою.  

Згідно з даними Департаменту туризму Волинської обласної державної 

адміністрації за 2010 рік маємо такі показники: кількість обслугованих 

суб’єктів, які скористалися послугами турагенств, була  52041осіб, іноземців, 

які в'їхали в нашу область,  було – 4021 осіб, туристів-волинян, які виїхали за 

кордон, – 7740 осіб. Обсяг внутрішніх туристів порівняно з минулим роком 

збільшився на  3447 особи. А кількість екскурсантів майже не змінилась.  

Невдалим для розвитку ринку туристичних послуг  був 2011 рік. 

Загальну кількість туристів, які були обслужені туристичними агентствами 

області, становила лише – 14657 осіб. З них було обслужено тільки 1193 

іноземців та 7583 внутрішніх туристів. Обсяг громадян області, які виїжджали 

за кордон, теж зменшився на 1859 людей. Кількість туристів, які 

подорожували з екскурсійною метою, теж зменшилась майже на 7 тис. осіб. 

Різкий спад загальної кількості внутрішніх туристів (у 2010 – 40280 осіб, а у 

2011 – 7583 осіб) свідчить про те, що 2012 рік характеризувався такою 

кількістю туристів обслугованих суб’єктами туристичної діяльності: 19789 

осіб. Обсяг іноземних туристів становив лише 991 особу, туристів-громадян 

України виїхало у 2012 році – 8312 осіб. Туристів, які подорожували  областю, 

становило – 10486 осіб, а кількість екскурсантів зменшилась на 3314 осіб. 

Волиняни у 2012 році найбільше їздили до Єгипту, Туреччини та Болгарії. 

Основною частиною іноземців були туристи з Російської Федерації.  

Відзначимо, що 2013 рік – це рік, який характеризувався найвищою 

кількістю туристів-громадян нашої області, які виїжджали за кордон. З 2000 

до 2013 року це найвищий показник виїзду наших туристів за кордон. Він 

становив 12019 осіб. У 2014 році відмічено спад в'їзного туризму та екскурсій. 

До нашої області  в'їхало лише 349 іноземців, а кількість екскурсантів 

становила 11728 осіб.    
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Обсяг внутрішніх туристів теж упав з 10486 тис.  на 6376 осіб. Загальна 

кількість екскурсантів теж зменшилась, а кількість іноземних туристів, 

порівняно з минулим роком зросла, але лише на декілька десятків туристів. 

Звідси випливає, що 2013 рік був дуже невдалим для розвитку ринку 

туристичних послуг у Волинські області.  

У 2013 році Туреччина, Єгипет, Польща, Словаччина, Болгарія та Греція 

користувалися популярністю в наших туристів. Іноземці, які відвідували нашу 

область, були переважно росіянами.  

У 2014 році Волинську область відвідало лише 349 іноземців. Кількість 

громадян України, які виїжджали за кордон, становила  8073 осіб. Внутрішніх 

туристів, які подорожували  областю,  було  6171 осіб. Загальна кількість 

екскурсантів становила  11628 осіб. Це до речі найнижчий показник протягом 

2000–2014 років серед подорожуючих туристів із метою екскурсій. 

Найбільшою популярністю в 2014 році для громадян нашої області 

користувалися Єгипет, Туреччина, Польща та Болгарія. Іноземці були 

переважно з Росії.  

У 2015 році послугами туристичних підприємств області скористалися 

15620 осіб, коли ще у 2010 році цей показник становив  52041 осіб. Іноземні 

туристи, які скористалися послугами туристичних агентств, становили – 645 

осіб, туристів-громадян нашої країни, які виїжджали з України 

нараховувалося 9327 осіб. Внутрішніх туристи, які подорожували  областю, 

було  5648 осіб. А кількість екскурсантів порівняно з минулим роком зросла 

на 1912 осіб. Серед найпопулярніших країн для волинян у 2015 році були такі 

держави: Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія і Словаччина. Більшу частину 

іноземців, які відвідали нашу область у 2015 році, становили туристи з 

Російської Федерації.  

Загалом варто відмітити, що у 2000 році була найбільша кількість 

туристів, що скористалися послугами туристичних підприємств (73126 осіб) 

та кількість внутрішніх подорожуючих туристів (68034 осіб). У 2005 році 

було найбільше екскурсантів (57283 осіб). А 2007 рік був роком виїзду наших 
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громадян за межі держави (10246 осіб). У 2008 році із загальної кількості 

туристів найвища кількість становила в'їзних туристів (5826 осіб).  

У 2015 році загальна кількість туристів, яким надані були туристичні 

послуги становила 15620 осіб, з них 645 осіб – іноземні туристи,  

9327 осіб – туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон,  

5648 тис. осіб – кількість внутрішніх туристів. Загальна кількість екскурсантів 

становить 13640 осіб. У 2016 році кількість обслуговуваних туристів 

суб’єктами туристичної діяльності становила  26526 осіб, з них 486 осіб – 

іноземці, 19446 осіб – кількість туристів-громадян України, які виїжджали за 

кордон, 6594 осіб – кількість внутрішніх туристів.  

В порівнянні з 2016 роком, 2017 рік характеризувався спадом загальної 

кількості туристів, які були обслуговані суб’єктами туристичної діяльності. Їх 

кількість становила 17047 осіб. Зросла кількість іноземних туристів – 679 осіб, 

та зменшився обсяг туристів-громадян України, які виїжджали за кордон, 

12429 осіб, внутрішніх туристів становило  3939 осіб. 

У 2018 році загальна кількість туристів, які обслуговувались суб’єктами 

туристичної діяльності, становила 21807 осіб, з них іноземців – 448 осіб, 

туристів-громадян України, які виїжджали за кордон, – 15396 осіб. Обсяг 

внутрішніх  туристів сягнув 5963 осіб.  

Для пошуку найоптимальніших років ведення та активізації ринку 

туристичних послуг поділимо період з 2000 по 2018 рік умовно на 3 етапи. Це 

дасть нам змогу простежити динаміку туристичних потоків та обрати 

найбільш продуктивний рік у туристичному плані, а також визначити 

позитивні економічні процеси як в області, так і в Україні. Отже, перший етап 

тривав з 2000 по 2005 рік, другий - з 2005 по 2010, і, відповідно, третій етап - з 

2011 по 2018 рік.   

Перший етап  розвитку ринку туристичних послуг на Волині назвемо 

«Формування ринку туристичних послуг Волинської області». Цей період 

характеризувався початком розвитку туризму в умовах глобалізації 

економіки. Період «Формування» зумовлений різким переходом від 
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соціалістичних принципів розвитку туризму до змішаної української 

економічної системи.  Протягом цих  років (2000–2005 рр.) туристична галузь 

Волинської області проявляла себе у структурі масштабних  та потужних 

туристичних компаній світу. Також на цьому етапі масштабно розвивався 

внутрішній туризм, туристів цікавили путівки та подорожі по області.  

Назву другого періоду розвитку РТП Волинської області назвемо: 

«Становлення ринку туристичних послуг Волинського області»  

(2005–2010рр.). Після етапу «Формування ринку туристичних послуг 

Волинського області» туристична галузь стала стрімко розвиватися. Почали 

створюватися колективні та готельні засоби розміщення. Почав розвиватися 

іноземний туризм, тобто туристична ланка області повільно піднімалась 

вгору. 

Третій заключний етап розвитку ринку туристичних послуг буде мати 

назву: «Інфраструктуризація розвитку  ринку туристичних послуг Волинської 

області» (2011–2018рр.). РТП  на цьому етапі  достатньо сформований та 

успішно розвивається. Все частіше створюються прес-тури, розвиваються 

організаційний, зелений, екологічний та іноземний туризм. Економічна криза 

в країні впливає на розвиток туристичної індустрії області, та не так як у 

першому періоді «Формування ринку туристичних послуг Волинської 

області». Адже процес створення РТП Волинської області був достатньо 

довгим та став вміру стійким до економічних «стрибків» у середині країни. 

Простежимо динаміку туристичних потоків по діаграмах відповідно по етапах 

розподілу, а для цього побудуємо діаграми для більш наочного аналізу (рис. 

2.5).  
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Рис. 2.5. Формування ринку туристичних послуг з 2000 по 2005 роки 

(чисельність іноземних туристів та туристів-громадян України,  

які виїжджали за кордон) 

 

Найбільш сприятливим роком для ринку туристичних послуг 

Волинської області з 2000 по 2005 роки був 2000 рік (див. рис. 2.5; рис. 2.6). У 

цей період було обслужено 73126 осіб, внутрішніх туристів з яких – 68034 

особи. Водночас 2005 рік виділився своєю кількістю екскурсантів: 57283 

особи, тоді як у 2000 році їхня кількість була всього 18990 осіб.  

Рис. 2.6. Формування ринку туристичних послуг з 2000 по 2005  

(чисельність внутрішніх туристів та кількість екскурсантів) 
 

Щодо кількості іноземних туристів, які були обслугованими суб’єктами 

туристичної діяльності то найбільша їхня кількість спостерігається у 2004 
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році (3665 осіб). Туристів –громадян України, які виїжджали за кордон, було 

найбільше у 2005 році – 8963 особи (рис. 2.7).  

 

Рис.2.7. Становлення ринку туристичних послуг Волинської області за період 

з 2005 до 2010 рр. (кількість іноземних туристів та туристів-громадян 

України, які виїжджали за кордон) 
 

Як засвідчують рис. 2.6–2.7 найбільш сприятливим роком  розвитку  

туристичної галузі Волинської області був 2007 рік. Загальна кількість 

туристів, обслужених суб’єктами туристичної діяльності досягла, – 68687 

осіб. За найбільшою кількістю екскурсантів у пріоритеті залишився 2005 рік.  

Рис. 2.8. Становлення ринку туристичних послуг Волинської області за період 

2005–2010 рр. (кількість внутрішніх туристів та кількість екскурсантів) 
 

За кількість іноземних туристів та внутрішніх туристів  2008 рік був 

найбільш продуктивним, адже їхня кількість іноземних туристів налічувала 

5826 осіб, а внутрішніх – 53422 осіб відповідно. Але також варто відмітити 

3433
4083

5103
5826

3357
4021

8963
8137

10246

7796

5784

7740

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Іноземні туристи

Туристи-громадяни України, які 
виїжджали за кордон

44903

52034 53338 53422

36533
40280

57283

40522
35665 37293

27593 27481

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Внутрішні туристи

Кількість екскурсантів



97 

 

2007 рік, який характеризувався найбільшою кількістю туристів-громадян 

України, які виїжджали за кордон – 10246 осіб. 

Рис. 2.9. Інфраструктуризація розвитку ринку туристичних послуг Волинської 

області за період 2011–2018 рр. (кількість іноземних туристів та кількість 

туристів-громадян України, які виїжджали за кордон) 

 

З рис. 2.7. і 2.8. можна зробити такий висновок. У третьому періоді 

інфраструктуризації розвитку РТП Волинської області найсприятливішим 

роком для туризму був 2011 рік. Загальна кількість туристів, обслуговуваних 

суб’єктами туристичної діяльності, сягнула 52041 осіб. Кількість екскурсантів 

у 2011 році становила 20164 особи, а кількість іноземних громадян – 1198 

осіб. 

Рис. 2.10. Інфраструктуризація розвитку ринку туристичних послуг 

Волинської області за період 2011–2018 рр. (кількість внутрішніх туристів та 

кількість ексурсантів) 
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Дослідивши 3 етапи розвитку РТП Волинської області з 2000 по 2018 

роки варто відмітити, що кількість іноземних, внутрішніх туристів та 

кількість екскурсантів залежить від соціально-економічного стану країни та 

області. Також чимале значення відіграє рівень заробітної плати населення, а 

саме – можливість придбати ту чи іншу туристичну послугу. Ще на 

чисельність туристів впливають рівень розвитку  ринку туристичних послуг, 

його інфраструктура, наявність туристичних ресурсів, вдало прорекламований 

туристичний продукт.  

Серед особливостей управління туристичною діяльністю варто виділити 

і проблемні місця. Основними відкритими питаннями залишаються такі: 

відсутність штатних одиниць у структурах деяких райдержадміністрацій та 

виконавчих комітетах міських (міст обласного значення) рад, відповідальних 

за розвиток туризму, наявність черг на міжнародних пунктах пропуску, що 

суттєво зменшує потік іноземних туристів, недосконале законодавство, 

військові дії в країні, недостатньо розвинена туристично-готельна 

інфраструктура РТП тощо.  

 

2.4. Рейтингування соціально-економічної активності Західного 

регіонального ринку туристичних послуг 

 

Вивчаючи РТП Волинської області та його особливості (структуру, 

функції, види та ін.), на нашу думку, для глибшого дослідження варто 

провести аналіз рейтингування соціально-економічних показників Західного 

регіонального ринку туристичних послуг (ЗРРТП). ЗРРТР у нашому 

дослідженні буде охоплювати 4 області: Волинську, Тернопільську, Львівську 

та Рівненську (Рис. 3.1). 

На цьому Рисунку 3.1. зображено чотири області, які в нашому 

дослідженні входять до ЗРРТП. Таку відповідність областей ми обрали тому, 

що вони дуже подібні за своїми фізико-географічним розташуванням, 

транскордонністю та економічним становищем. 
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 Таке поєднання дотичних областей до Волинської області є найбільш 

зрозумілим та поєднуваним. З допомогою цього дослідження ми виведемо 

рейтинг областей щодо розвитку  ринку туристичних послуг та зможемо 

визначити найоптимальнішу область для розвитку туризму загалом.  

Щоб дослідити вищезгадану проблематику, варто визначити поняття 

регіонального ринку туристичних послуг та вдосконалити існуючі підходи до 

визначення РРТП іншими вченими та науковцями. Наприклад, Н. В. Фоменко 

[195] у своїх працях висловлює поняття РРТП як соціально-економічу систему 

з високим рівнем саморегуляції, де зосереджена повна взаємодія між 

виробництвом, збутом та споживанням туристичного продукту.  

Згідно з твердженням науковця О. В. Рогової [157], регіональний  ринок 

туристичних послуг– це товарний ринок, межі якого охоплюють деякі частини 

областей та регіонів. Інші фахівці  Л. М. Черчик та З. В. Герасимчук [32,202] 

вважають, що регіональний ринок туристичних послуг – це ринок, який 

можна розглядати як відкриту систему, яка пов’язана з багатьма іншими 

рангами та господарським комплексом декількох територій чи регіонів. 

Новий підхід знаходимо у праці  Т. Д. Павлюк [145], згідно з якою РРТП 

– це місце де існує конкуренція та постійна взаємодія між товаровиробниками 

та споживачами туристичних послуг. 

На нашу думку, РРТП – сукупність певних регіонів чи областей, на 

механізм формування яких впливає кількість населення, заробітна плата, 

кількість суб’єктів туристичної діяльності, наявність  туристичних ресурсів 

та, безумовно, органи державної та місцевої влади, які формують державну 

політику у сфері туризму. 

Отже, регіональний  ринок туристичних послуг – це величезна 

соціально-економічна система, яка постійно пов’язана з виробництвом 

туристичного продукту, його збутом та споживанням туристичних послуг в 

межах однієї або декількох територій.   
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Рис. 3.1. Територіальна карта Західного регіонального ринку 

туристичних послуг 

Щоб здійснити рейтингування соціально-економічної активності 

ЗРРТП, проаналізуємо для початку середню заробітну плату регіону за період 
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2014–2019 років.. У Волинській області у 2014 році  середня заробітна плата 

становила – 2721,0 тис. грн, у 2015 році – 3291,0 тис. грн, у 2016 – 4047,0 тис. 

грн, у 2017 році  – 5849,0 тис. грн, у 2018 році – 7324,0 тис. грн. та у 2019 році 

– 8382,0 тис. грн. 

Таблиця 2.9 

Середня заробітна плата за областями Західного регіону  

за період 2014–2019 рр.,тис. грн  

№ 
Адміністративна 

область 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Волинська 2721,0 3291,0 4047,0 5849,0 7324,0 8382,0 

2 Рівненська 2978,0 3468,0 4243,0 5861,0 7279,0 9446,0 

3 Тернопільська 2527,0 2994,0 3695,0 5552,0 6969,0 8183,0 

4 Львівська 2961,0 3646,0 4559,0 6391,0 8001,0 9043,78 

Примітка: укладено за даними управлінь статистики Волинської, 

Рівненської, Львівської та Тернопільської областей [135-139] 

 

За даними Головного управління статистики у Волинській області 

кількість населення (табл. 2.10) на 2014 рік становила1038,6 тис. осіб, на 2015 

рік – 1040,2 тис. осіб, на 2016 рік – 1039,9 тис. осіб, на 2017 рік – 1038,2 тис. 

осіб, на 2018 рік – 10351,0 тис. осіб, на серпень 2019 року – 1032,6 тис. осіб. 

Найбільш оплачуваною була робота у працівників по складанню меблів та 

різноманітних автотранспортних засобів та устаткувань. Індекс реальної 

заробітної плати становив 109,2%.  

Таблиця 2.10 

Кількість населення за областями Західного регіону   

за період 2014–2019 рр.,тис.осіб 

№ 
Адміністративна 

область 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Волинська 1038,6 1040,2 1039,9 1038,2 1035,7 1032,6 

2 Рівненська 1158,8 1161,2 1161,8 1162,7 1160,6 1157,3 

3 Тернопільська 1073,3 1069,9 1065,7 1059, 1052,3 1045,9 

4 Львівська 2538,4 2537,8 2534,2 2534,0 2529,6 2522,0 

Примітка: укладено за даними управлінь статистики Волинської, 

Рівненської, Львівської та Тернопільської областей [135-139] 
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Кількість осіб, які були обслуговано туроператорами та турагентами у 

Волинській області на 2014 рік, становила 14593 тис.осіб, на 2015 рік 

обслуговувано було – 15620 тис. осіб, на 2016 рік – 26526 тис. осіб, на 2017 

рік – 17047 тис. осіб. Усього за 2018 рік туроператорами та турагентами було 

обслуговано 21807 тис. осіб у тому числі 448 іноземців, 5963 –внутрішніх 

туристів та 15396 виїзних туристів (табл. 2.11). 

Таблиця 2.11 

Кількість осіб, які були обслуговані туроператорами та турагентами у 

Волинській області за період 2014–2018рр., осіб 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Усього 14593 15620 26526 17047 21807 

2 в т.числі в’їзні туристи 349 645 486 679 448 

3 в т.числі виїзні туристи 8073 9327 19446 12429 15396 

4 в т.числі внутрішні туристи 6171 5648 6594 3939 5963 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Волинській області [135] 

 

Наприклад, у Волинській області станом на 2014 р. кількість 

колективних засобів розміщування становила 138 од., у 2015 році – 139 од., у 

2016 році – 137 од., у 2017 році – 131 од., а  у 2018 році кількість колективних 

засобів розміщування у Волинській області становила – 72 од., а кількість 

місць у них – 3684 одиниць (табл. 2.12). 

Таблиця 2.12 

Кількість колективних засобів розміщування у Волинській області  

за період 2014–2018 рр. 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Кількість колективних засобів 

розміщування 
138 139 137 131 72 

2 
Кількість місць у колективних 

засобах  розміщування 
6177 6205 6293 6135 3684 

3 
Кількість осіб,що перебували у 

колективних засобах розміщування 
108129 112480 117455 124937 55740 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Волинській області [135] 
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При цьому, кількість готелів та аналогічних засобів розміщення усього 

становила  16 од. та інших засобів розміщення налічувалося – 56 од. 

У 2014 році кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів 

Волинської області була  7 од., у 2015 році – 7 од., у 2016 році – 6 од. У 2017 

році у Волинській області працювали лише 6 стаціонарних санаторіїв та 

пансіонатів, які спеціалізувалися на лікуванні туристів та 66 баз відпочинку із 

2,5 тис. місць у них (табл. 2.9).Санаторно-курортні заклади області розміщені 

досить нерівномірно. Вони зосереджені в приміських (1), лісових (2) та 

озерно-лісових зонах (2), де є концентрація лікувально-оздоровчих ресурсів. 

За останні 20 років простежується тенденція, коли на базі санаторіїв 

оздоровча функція поступово витісняє лікувальну і функціонує в поєднанні з 

розважальною та культурно-пізнавальною рекреацією. 

Таблиця 2.13 

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Волинської області 

за період 2014–2018 рр. 

№ Тип закладу 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

 

Санаторії та пансіонати з 

лікуванням 
7 7 6 6 5 

2 Санаторії-профілкаторії 1 - - - - 

3 
Будинки і пансіонати  

відпочинку 
1 1 1 1 1 

4 
Бази та інші заклади 

відпочинку 
65 65 69 66 66 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Волинській області [135] 
 

Лікувально-оздоровчий туризм вважаємо одним із найперспективніших 

видів туризму для Волинської області. Надання лікувально-оздоровчих послуг 

здійснюється на базі санаторно-курортних закладів або спеціалізованих 

клініках (поза рамками державної медичної допомоги) за ініціативою 

туристів. Як бачимо з табл. 2.13, за останні п’ять років чисельність санаторно-

курортних закладів із семи зменшилась до п’яти  об’єктів. У 2016 р. 

реорганізовано санаторій матері та дитини «Турія»  (м. Ковель). Майновий 

комплекс санаторію передали на баланс обласного ліцею з посиленою 
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військово-фізичною підготовкою. Станом на 2020 р. реалізуються проєкти по 

реорганізації Волинського обласного санаторію «Згорани» (с. Згорани) та КП 

«Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих» (смт Колки). 

Перший планується реорганізувати шляхом включення до Волинського 

обласного санаторію «Лісова пісня», другий реорганізовують шляхом 

приєднання до обласного фтизіопульмонологічного центру.  

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Волинській області, у 2014 році становило 552 од., у 2015 таких 

закладів налічувалося 209, у 2016 році – 178 од., у 2017 році – 195 од., а у 2018 

році становило 200 одиниць, кількість місць у них – 1962 одиниць, а кількість 

дітей, які перебували у закладах, становило   21238 осіб (табл. 2.14).  

Таблиця 2.14 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Волинській області 

Рік 
Кількість закладів,  

од. 

У них місць,  

од. 

Кількість дітей, які 

перебували у закладах, 

осіб 

2014 552 2446 47367 

2015 209 2576 20438 

2016 178 1787 19621 

2017 195 2179 21693 

2018 200 1962 21238 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Волинській області [135] 
 

Дещо іншу ситуацію спостерігаємо у Львівській області. За даними 

Головного управління статистики у Львівській області станом на 2014 рік 

кількість населення сягала 2538,4 тис. осіб, на 2015 рік – 2537,8 тис. осіб, на 

2016 рік – 2534,2 тис. осіб, на 2017 рік – 2534,0 тис. осіб та на 2019 рік 

кількість населення становила  2522,0 тис. осіб (табл. 2.10). 

Згідно із даними табл. 2.5 рівень середньї заробітної плати у Львівській 

області на період 2014 року  становив 2961,0 тис.грн, на 2015 рік – 3646,0 тис. 

грн., на 2016 рік – 4559,0 тис. грн., на 2017 рік – 6391,0 тис. грн., на 2018 рік – 
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8001,0 тис. грн. та на 2019 рік  середня заробітна плата становила 9043, 78 тис. 

грн. 

Кількість туристів у Львівській області, які були обслуговані 

туроператорами та турагентами на 2014 рік сягала 92128 осіб, на  

2015 рік – 112472 осіб, на 2016 рік – 181827 осіб, у 2017 році – 175150 та у  

2018 році їх становило – 182255 осіб, з них 7617осіб було обслуговано в’їзних 

туристів, 112757 осіб – виїзних туристів та 61881 осіб – внутрішніх туристів 

(табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Кількість осіб, які були обслуговані туроператорами та турагентами у 

Львівській області за період 2014–2018 рр., осіб 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Усього 92128 112472 181827 175150 182255 

2 в т.числі в’їзні туристи 2015 3057 8370 6042 7617 

3 в т.числі виїзні туристи 61465 60830 74877 82653 112757 

4 

 

в т.числі внутрішні 

туристи 
28648 48585 98580 86455 61881 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [136]. 

Кількість колективних засобів розміщення на 2014 рік становила   

340 од., на 2015 рік  – 331 од., на 2016 рік – 343 од., на 2017 рік – 337 од, а на  

2018 рік їхня кількість сягала  129 закладів, а кількість місць у них 

нараховувалося 13191 од. Усього готелів та аналогічних засобів розміщення 

становило  104 одиниці та 25 інших засобів розміщення  (табл. 2.16). 

Таблиця 2.16 

Кількість колективних засобів розміщування у Львівській області 

за період 2014–2018рр. 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Кількість колективних засобів 

розміщування 
340 331 343 337 129 

2 
Кількість місць у колективних засобах  

розміщування 
32746 33626 30869 32927 13191 

3 
Кількість осіб,що перебували у 

колективних засобах розміщування 

62000

7 

71533

3 

86125

0 
987866 572159 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [136] 
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Львівщина має значний потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого 

туризму. На території області присутні всі види ресурсів (бальнеологічні, 

грязьові, кліматичні), які необхідні для функціонування закладів із надання 

санаторно-курортних послуг. Наявність різноманітних рекреаційних ресурсів 

приваблюєцей регіон для розвитку туристичного сектору економіки. Загалом, 

область залишається лідером за кількістю санаторно-курортних закладів серед 

областей Західного регіону. Станом на 2017 р. нараховувалось 60 таких 

закладів, при цьому 42 – це санаторії та пансіонати з лікуванням, 4 – будинки 

та пансіонати з відпочинком, бази та інші заклади відпочинку, які мають 

лікувально-оздоровчий профіль. 

Таблиця 2.17 

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Львівської області  

за період 2014–2018 рр. 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Санаторії та пансіонати з лікуванням 48 45 40 42  

2 Санаторії-профілкаторії 4 - - - - 

3 Будинки і пансіонати відпочинку 3 4 4 4  

4 Бази та інші заклади відпочинку 12 9 12 14  

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [136] 
 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Львівській області, в 2014 році налічувалося – 579 од., у 2015 році – 

115 од., у 2016 році – 116 од., у 2017 році – 238 од. А у 2018 році становило 

245 одиниць, з них місць налічувалося 1947 од., кількість дітей, які 

перебували у закладах, становила 19593 особи (табл. 2.18). 

Таблиця 2.18 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Львівській  області 

Рік 
Кількість 

закладів, од 
У них місць, од 

Кількість дітей, які перебували у 

закладах, осіб 

2014 579 2937 61448 

2015 115 2800 15200 

2016 116 2518 14099 

2017 238 1997 20299 

2018 245 1947 19593 
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Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Львівській області [136] 

 

За даними Головного управління статистики у Рівненській області на 

2014 рік чисельність населення становила 1158,8 тис.осіб, на 2015 рік – 1161,2 

тис.осіб, на 2016 рік – 1161,8 тис. осіб, на 2017 рік – 1162 тис. осіб, на 2018 рік 

– 1160,6 тис. осіб, а  на січень-серпень 2019 року кількість населення сягала 

1157,3 тис.осіб (див. табл. 2.10). 

Усереднений рівень заробітної плати в Рівненській області у 2014 році 

становив 2978,0 тис. грн, у 2015 році – 3468,0 тис. грн., у 2016 році –  

4243,0 тис. грн., у 2017 році – 5861 тис. грн., у 2018 році – 7279,0 тис. грн, а в 

2019 році – 9446,0 тис. грн. (див. табл. 2.9). Реальна заробітна плата з 

урахуванням змін споживчих цін у липні 2019 року склала 102,8%. 

Загальна кількість туристів, обслужених туроператорами та тур 

агентами,  на 2014 рік становила 8936 тис.осіб, на 2015 рік – 6640 тис.осіб, на 

2016 рік – 9022 тис. осіб, на 2017 рік – 11168 тис.осіб. У 2018 році кількість 

таких осіб налічувала – 22027 тис. осіб. Із цієї кількості було обслуговано 

20347 тисяч  виїзних туристів та 1680  тисяч внутрішніх туристів (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 

Кількість осіб, які були обслуговано туроператорами та турагентами у 

Рівненській області  за період 2014–2018 рр., тис.осіб 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Усього 8936 6640 9022 11168 22027 

2 в т.числі в’їзні туристи - - - - - 

3 в т.числі виїзні туристи 7502 5403 7572 9833 20347 

4 в т.числі внутрішні туристи 1434 1236 1450 1335 1680 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Рівненській області [137]. 

Кількість колективних засобів розміщення на 2014 рік  становила  65 

од., на 2015 рік  – 59 од., у 2016 році – 58 од., у 2017 році – 52 од. На 2018 рік 

їхня кількість нараховувала – 17 одиниць, а загальна чисельність ліжкомісць у 

колективних засобах розміщення становила – 1557 од. (табл. 2. 20). Готелів та 

аналогічних засобів розміщення  налічувалося – 15, інших засобів розміщення 

– всього 2 од. 
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Таблиця 2.20 

Кількість колективних засобів розміщення у Рівненській області  

за період 2014–2018 рр. 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

 

Кількість колективних засобів 

розміщування 
65 59 58 52 17 

2 
Кількість місць у колективних засобах  

розміщування 
4220 3873 4060 3798 1557 

3 
Кількість осіб,що перебували у 

колективних засобах розміщування 
131024 119363 116852 98798 39470 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Рівненській області [137]. 
 

Мережа закладів санаторно-курортного комплексу та оздоровчих 

закладів Рівненської області 2018 року склала одинадцять закладів, з яких: 

вісім санаторіїв (у т.ч. два санаторії-профілакторії) та три заклади відпочинку 

з оздоровчим профілем (табл. 2.21). Порівняно з 2014–2018 роками їхня 

кількість зменшилась на одиницю. 

Таблиця 2.21 

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Рівненської області 

за період 2014–2018 рр. 

№ Тип закладу 2014 2015 2016 2017 2018 

 

1 

Санаторії та пансіонати з 

лікуванням 
7 6 6 6  

2 Санаторії-профілкаторії 3 2 2 2  

3 Будинки і пансіонати відпочинку - - - -  

4 Бази та інші заклади відпочинку 5 5 5 3  

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Рівненській області [137] 
 

За даними табл. 2.22 можна простежити кількість дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку у Рівненській області за 

період 2014–2018 роки. Отож, станом на 2014 рік функціонувало  571 од., на 

2015 рік – 207 од., у 2016 році – 188 од., у 2017 році – 234 од., а в 2018 році 

їхня кількість зменшилася до 146 од. Загальна кількість дітей, що 

оздоровились у таких закладах,  становила – 17459 осіб.  
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Таблиця 2.22 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Рівненській області 

Рік 
Кількість закладів, 

од. 

У них місць,  

од. 

Кількість дітей, які 

перебували у закладах, осіб 

2014 571 2070 60677 

2015 207 1980 23958 

2016 188 1930 20016 

2017 234 1630 26265 

2018 146 980 17459 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Рівненській області [137]. 
 

За даними Головного управління статистики у Тернопільській області 

чисельність населення на 2014 рік становила – 1073,3 тис.осіб, на 2015 рік – 

1069,9 тис. осіб, на 2016 рік – 1065,7 тис. осіб, на 2017 рік – 1059,0 тис. осіб, 

на 2018 рік  – 1052,3 тис.осіб та на 2019 рік  – 1045,9 тис. осіб (див. табл. 2.6). 

Заробітна плата у Тернопільській області на 2014 рік становила 2527,0 

тис. грн., на 2015 рік – 2994, 0 тис. грн., на 2016 рік – 3695, 0 тис. грн., на 2017 

рік середня заробіна плата становила 5552 тис. грн., на 2018 рік середня 

заробіна плата сягнула  6969,0 тис. грн., та на 2019 рік – 8183, 0 тис. грн. (див. 

табл. 2.5). 

Важливим показником розвитку організованого туризму є обсяги 

туристичних потоків. В табл. 2.19 представлено кількість туристів, 

обслужених суб’єктами туристичної діяльності Тернопільської області за 

2014–2018 рр. Тернопільщина за туристичними потоками значно випереджає 

Волинську та Рівненську області, проте відстає від Львівської. Суб’єкти 

туристичної діяльності Тернопільської області у 2014 р. обслужили – 9066 

осіб, у 2015 році – 6668 осіб, у 2016 році – 7536 осіб, у 2017 році – 9558 тис. 

осіб, а у  2018 рік – 13103 тис.осіб. З них – 9485 тисяч виїзних туристів та 3618 

внутрішніх туристів (табл. 2.23) 

Таблиця 2.23 

Кількість осіб, які були обслуговані туроператорами та турагентами у 

Тернопільській області за період 2014–2018 рр., осіб 
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№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Усього 9066 6668 7536 9558 13103 

2 в т.числі в’їзні туристи - 55 - - - 

3 в т.числі виїзні туристи 4691 4970 5601 7526 9485 

4 
в т.числі внутрішні 

туристи 
4375 1643 1935 2032 3618 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Тернопільській області [138]. 
 

У Тернопільській області на 2014 рік всього колективних засобів 

розміщення становило 70 од., у 2015 році – 68 од., у 2016 – 70 од., у 2017 році 

– 66 од., а у 2018 році 14 одиниць, а загальна кількість ліжкомісць у них 

становила – 1267 од. (табл. 2.23). Готелей та аналогічних засобів розміщення 

налічувалось 10, інших засобів розміщення було всього – 4.  

Таблиця 2.24 

Кількість колективних засобів розміщення у Тернопільській області  

за період 2014–2018 рр. 

№ Показник 2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Кількість колективних 

засобіврозміщування 
70 68 70 66 14 

2 

Кількість місць у 

колективних засобах  

розміщування 

4074 4324 4613 4077 1267 

3 

Кількість осіб,що перебували 

у колективних засобах 

розміщування 

126337 138435 210770 125262 46103 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Тернопільській області [138]. 

 

У 2014 р. на території Тернопільщини нараховувалось 7 санаторно-

курортних заклади. За функціонуванням до санаторіїв наближаються 

санаторії-профілакторії з лікуванням. Таких в області станом на 2014 р. було 

2, а станом на 2018 – жодного. Окрім цього є 2 заклади відпочинку із 

лікувальним профілем (табл. 2.24). 
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Таблиця 2.25 

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Тернопільської 

області за період 2014–2018 рр. 

№ Тип закладу 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

 

Санаторії та пансіонати з 

лікуванням 
8 8 8 7  

2 Санаторії-профілкаторії 2 1 1 -  

3 
Будинки і пансіонати 

відпочинку 
- - - -  

4 
Бази та інші заклади 

відпочинку 
2 2 2 2  

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Тернопільській області [138]. 
 

За даними табл. 2.25 можна простежити кількість дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку у Тернопільській області . 

На 2014 рік їхня кількість становила 184 од., на 2015 рік – 85 од., на 2016 рік  

– 83 од., на 2017 – 89 од., а на 2018 рік – кількість дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку становила 89 одиниць. При цьому загальна 

кількість місць сягала 1277од., а кількість дітей, які оздоровились у таких 

закладах, в 2018 р. становила  5456 осіб. 

Таблиця 2.26 

Кількість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які працювали 

влітку у Тернопільській області 

Рік 
Кількість закладів, 

од. 

У них місць,  

од. 

Кількість дітей, 

які перебували у 

закладах, осіб 

2014 184 2304 13485 

2015 85 2077 6171 

2016 83 1768 5880 

2017 89 1749 5993 

2018 89 1277 5456 

Примітка: укладено за даними Головного управління статистики у 

Тернопільській області [138]. 

 

Керуючись результатами аналізу соціально-економічної активності 

Західного регіонального РТП (включаючи кількість населення, середню 
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заробітну плату, кількість обслугованих туристів, кількість колективних 

засобів, кількість готелів та аналогічних засобів розміщення та кількість 

стаціонарних санаторіїв та баз відпочинку), встановлено  рейтинг областей 

цього регіону. 

Середньоарифметичне значення  усіх вищеперелічених показників дало 

можливість вивести інтегральну рейтингову позицію кожної із областей. 

Отже, найвища рейтингова позиція (№1) серед показників соціально-

економічної активності належить Львівській області. Адже кількість туристів 

на 2018 рік, які були обслугованими турагентствами та туроператорами, 

становить 182255 осіб. Кількість колективних засобів, готелей та інших 

засобів розміщення теж є більшою, ніж у дотичних областях ЗРРТП. Тому за 

методом рейтингування Львівській області присвоїмо найяскравіший колір у 

таблиці, а тоді по мірі спадання  простежимо рейтинг областей у табличному 

форматі.   

Наступну позицію (№2) займає Волинська область, адже на меншу 

кількість населення і нижчу середню заробітну плату  кількість обслугованих 

туристів становить 21807 тис. осіб та кількість колективних засобів 

розміщення та готелів теж є більшою в порівнянні з Рівненською областю. 

Тому Рівненська область займає позицію під № 3. Тернопільська область з 

найнижчою соціально-економічною активністю: займає останнє місце серед 

рейтингу областей ЗРТР.  

 

Адміністративна  

область 
Рейтингова позиція 

Львівська  

область 
1 

Волинська  

область 
2 

Рівненська  

область 
3 

Тернопільська  

область 
4 
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Рис. 2.11. Узагальнений показник дослідження соціально-економічної 

активності Західного регіонального ринку туристичних послуг  

 

Для повного дослідження ми визначили поняття регіонального ринку 

туристичних послуг та  об’єднали 4 області: Волинську, Рівненську, Львівську 

та Тернопільську у Західний регіональний туристичний ринок (ЗРТР). 

Охарактеризували кожну область за такими показниками: кількість населення, 

середня заробітна плата, кількість обслуговуваних туристів, кількість 

колективних засобів, кількість готелів та аналогічних засобів відпочинку, 

кількість санаторіїв та баз відпочинку. Дослідження проводили з допомогою 

використання даних Головного управління статистики кожної області. 

Побудували рисунок та визначали найоптимальнішу область для розвитку 

ринку туристичних послуг. Далі будували таблицю, де кольорами позначали 

області за місцем їхньої позиції. Львівська область посіла 1 місце, Волинська 

область- 2, Рівненська область – 3, та Тернопільська – 4.  Тобто 

наймаксимальнішу оцінку отримала Львівська область. Тим областям, які 

посіли нижчий рівень у рейтингуванні областей, варто звернути увагу на 

місцеве регулювання та поліпшувати свій туристичний потенціал, 

використовуючи різні стратегії розвитку та проекти модернізації.  
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Висновки до 2 розділу 

 

1. Досліджено передумови формування регіонального ринку 

туристичних послуг (на прикладі Волинської області). Виявлено, що на 

формування регіонального ринку впливають зовнішні та внутрішні чинники. 

Побудовано територіальну карту з найбільш пріоритетними видами туризму, 

які, на нашу думку, розвивати було б найдоцільніше. Основні з них: сільський 

(зелений), водний, промисловий, культурно-пізнавальний та транзитний 

туризм. У процесі дослідження було вказано, що перспективи розвитку РТП 

надзвичайно великі. Основною проблемою залишається відновлення 

пострадянського туризму і наближення його до високого європейського рівня. 

2. Проаналізовано інфраструктурне забезпечення регіонального ринку 

туристичних послуг Волинської області. Визначено, що інфраструктурне 

забезпечення – це комплекс  споруд, мереж, доріг, які забезпечують 

нормальний, безперешкодний доступ туристів до відпочивальної зони та до 

використання туристичних послуг. Найпоширенішими ланками 

інформаційного забезпечення туризму є рекламні агенції, страхові компанії, 

громадські організації, туристично-готельні комплекси, тощо. Виявлено 

основні проблеми інфраструктурного забезпечення. Серед них виокремили 

наступні: низький рівень рекламних кампаній, недосконалий рівень співпраці 

з міжнародними інституціями у туризмі, внутрішній туристичний продукт має 

низьку якість тощо. 

3. Удосконалено науково-когнітивне бачення динамічних змін 

туристичних потоків Волинської області протягом 2000-2018 років, що дало 

змогу побудувати діаграму активності  найсприятливіших років туристичного 

попиту та провести періодизацію розвитку туристичних послуг Волинської 

області за трьома етапами: «формування ринку туристичних послуг» (2000–

2005 рр.), «становлення ринку туристичних послуг Волинської області» 

(2005–2010 рр.) та «інфраструктуризація розвитку ринку туристичних послуг 

Волинської області» (2011–2018 рр.);  
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4. Побудовано територіальну карту Західного регіонального ринку 

туристичних послуг. На основі неї здійснено рейтингування Волинської, 

Рівненської, Львівської та Тернопільської областей, включаючи такі фактори 

соціально-економічної активності: кількість населення, середня заробітна 

плата, кількість обслуговуваних туристів суб’єктами туристичної діяльності, 

наявність готелів, колективних засобів розміщення, санаторіїв та баз 

відпочинку. Дослідження показало, що найбільш рейтинговою областю серед 

показників соціально-економічної активності є Львівська область, адже 

кількість туристів на 2018 рік, які були обслугованими турагентствами та 

туроператорами, становить 182255 осіб. Кількість колективних засобів, 

готелей та інших засобів розміщення теж є більшою, ніж у дотичних областях 

Західного регіонального ринку туристичних послуг. Для модернізації та 

стимулювання розвитку туристичної галузі в областях, які отримали низькі 

оцінки в дослідженні рейтингування ЗРТР, варто визначити пріоритетні 

напрями роботи та знайти ті туристичні проєкти та стратегії розвитку, які 

були б найоптимальнішими в тій чи іншій області певного регіону. 
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РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НА ЗАХІДНОМУ РЕГІОНАЛЬНОМУ 

РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

3.1. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності адміністративних 

одиниць Західного регіонального ринку туристичних послуг 

 

Конкуренція є найголовнішою ланкою всієї системи ринкового 

господарства, яка виражає сутність ринкових відносин. Проблемами розвитку 

туризму та його конкурентоспроможності на національному, регіональному і 

місцевому рівнях присвячені дослідження багатьох зарубіжних та українських 

учених, серед яких – Р. В. Волощук [24], О. В. Музиченко-Козловська [127], І. 

О. Ковшова [92] та ін. У працях зарубіжних науковців оцінювання стану і 

розвитку туризму проводиться переважно в рамках категорії 

«конкурентоспроможність», у той час як українські науковці більшу увагу 

надають категоріям «потенціал» та «привабливість». Ми використали підхід 

Р. В. Волощук [24; 25], оскільки він передбачає використання нормованих 

(уніфікованих) показників, що характеризують складні економічні системи, а 

також використовуються при оцінюванні економічної стійкості та безпеки. 

Зідно із Степашко В. С. [175], значення первинних показників отримуються 

різними методами збирання статистичних даних. Але для аналізу та загальної 

оцінки складної системи як єдиного цілого важливо мати один агрегований 

показник – інтегральний індекс, який безпосередньо не вимірюється, але 

певним чином інтегрує первині показники і обчислюється на основі їхніх 

статистичних значень. 

Вихідні дані для аналізу конкурентоспроможності туристичних ринків 

Волинської, Львівської, Рівненської та Тернопільської областей отримані в 

результаті статистичного опрацювання інформації Державної служби 

статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства 

економічного розвитку України, Міністерсва інфраструктури України, 
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Міністерства соціальної політики, Міністерства розвитку громад та територій 

України та ін. (див. табл. 1.5) та (додаток К-К.8) 

За основу нами були взяті 13 основних груп показників соціально-

економічної активності населення, у т. ч: показники ринку туристичних 

послуг, економічної та соціальної згуртованості, економічної ефективності, 

інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці, 

фінансової самодостатності, розвитку малого та середнього підприємництва, 

ефективності ринку праці, розвитку інфраструктури, відновлюваної 

енергетики та енергоефективності, доступності та якості послуг у сфері 

освіти, доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я, соціального 

захисту та безпеки населення, а також показники раціонального 

природокористування та якості довкілля (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

 Показники визначення соціально-економічної активності населення на 

Західному регіональному ринку туристичних послуг 

№ Найменування показника 

1 2 

Показники ринку ринку туристичних послуг 

1 Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (юр. особи)  

2 Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (фіз. особи)  

3 Питома вага доходу від надання туристичних послуг (юр. особи)  

4 Питома вага доходу від надання туристичних послуг (фіз. особи)  

5 Питома вага кількості реалізованих туроператорами туристичних путівок (юр. особи)  

6 Питома вага кількості реалізованих населенню туристичних путівок (юр. особи)  

7 
Питома вага кількості реалізованих населенню турагентами туристичних путівок (фіз. 

особи)  

8 Питома вага вартості реалізованих туроператорами туристичних путівок (юр. особи)  

9 
Питома вага вартості реалізованих населенню турагентами туристичних путівок (юр. 

особи)  

10 
Питома вага вартості реалізованих населенню турагентами туристичних путівок (фіз. 

особи)  

11 Питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами (фіз. особи)  

12 Питома вага кількості туристів, обслугованих туроператорами (юр. особи)  

13 Питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами (юр. особи)  

14 
Питома вага кількості туроднів за реалізованими туроператорами туристичними путівками 

в Україні (юр особи)  

15 
Питома вага кількості туроднів за реалізованими населенню турагентами туристичними 

путівками (юр. особи)  

16 
Питома вага кількості туроднів за реалізованими турагентами туристичними путівками 

(фіз. особи)  
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Продовження табл. 3.1 

1 2 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу населення, грн 

18 Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу населення, грн 

19 
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

сільського населення, проміле 

Показники економічної ефективності 

20 Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року, % 

21 Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу населення, грн 

22 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до попереднього року, % 

23 Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 100 га с/г угідь, грн 

24 Індекс будівельної продукції будівництва, відсотків до попереднього року, % 

25 Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу населення,  грн 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього року 

28 Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету)  

29 Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 

30 Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу населення, грн 

31 Частка реалізованої інноваційної продукції, % 

32 Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу населення, дол. США 

Показники фінансової самодостатності 

33 Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), % 

34 Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на одиницю населення, тис. грн 

35 Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з державного бюджету), тис. грн 

36 Темп зростання (зменшення) податкового боргу за зобов’язаннями платників податків, % 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб, одиниць 

38 Кількість суб’єктів малого підприємництва), одиниць 

39 
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів середнього 

підприємництва (у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)  

40 
Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів малого підприємництва у 

загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг)  

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 

42 Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за методологією МОП), % 

43 Індекс реальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року, % 

44 Сума заборгованості з виплати заробітної плати, % 

Показники розвитку інфраструктури 

45 
Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного 

та місцевого значення в регіоні, кілометрів на тис. кв. кілометрів 

46 
Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного транспорту, тис. тонн-кілометрів 

на 1000 осіб населення, тис. тонн кілометрів 

47 Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну особу населення, кв. метрів 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 
Обсяги паливноенергетичних ресурсів, спожитих у регіоні за звітний період на душу 

населення регіону, тонн нафтового еквіваленту 

49 Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні, % 
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Закінчення табл. 3.1 

1 2 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 
Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, 

що використовують у навчально-виховномупроцесі комп’ютерну техніку, % 

51 
Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і 

додому, відсотків до загальної кількості учнів, якітого потребують, % 

52 Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, % 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення, проміле 

54 Середня очікувана тривалість життя при народженні, років 

55 Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного населення, проміле 

56 
Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів на 10 тис. осіб населення, тис. 

відвідувань за зміну 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 
Питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у 

сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії, % 

58 
Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти життя та здоров’я особи на 10 

тис. осіб населення, одиниць 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 
Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел на 1 млрд. гривень 

валового регіонального продукту, тис. тонн 

60 
Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне збирання твердих побутових 

відходів, у загальній кількості населених пунктів регіону, відсотків 

Примітка: розроблено автором на основі досліджень [130-139] 
 

Для однозначного порівняння між собою кожен із показників (xj) має 

бути нормованим (уніфікованим), тобто приведеним до інтервалу 0≤xj≤1, 

причому xj=1 відповідає найкращим (оптимальним) значенням цього 

показника, а xj=0 – найгіршим (неприпустимим) його значенням, де xj – 

нормоване значення. Це значення будемо називати індикатором первинного 

показника xj.  

Після нормалізації значень кожного із заданої системи первинних 

показників, інтегральний індекс цієї системи обчислюється як сума 

нормалізованих величин з певними ваговими коефіцієнтами (в нашому 

випадку однаковими) (1): 

 

 𝐼 =  ∑ ∑  𝑘𝑗�̅�𝑖𝑗
𝑚
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  (1) 
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де: kj – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника 

в інтегральний індекс i-го періоду, xij – нормалізовані значення показників xij. 

Зазначений інтегральний показник I дорівнює «1» тоді, коли всі xij 

набувають «найкращих», або оптимальних, значень, та «0», якщо всі 

показники «найгірші». 

При цьому серед усіх значень статистичних даних про змінювання в 

часі заданого показника знаходимо мінімальне xminі максимальне xmax 

значення, а далі виконуємо нормування за формулою (2): 

 

 𝑥�̅� =  
𝑥𝑖− 𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑚𝑎𝑥− 𝑥𝑚𝑖𝑛
, (2) 

 

де:i=1, 𝑛̅̅ ̅̅̅, аn – обсяг статистичних даних (довжина вибірки), або число 

точок часового ряду. 

Розрахунки, зокрема встановлення співвідношень між різними 

параметрами, аналіз різних статистичних вихідних даних, проміжних та 

кінцевих результатів, а також графічне представлення цих результатів 

виконано у середовищi MSExcel та через значний обсяг представлено у 

додатку К. Зведену оцінку розрахунку інтегрального показника 

конкурентоспроможності зафіксовано у зведеній табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Динаміка інтегральної оцінки конкурентоспроможності  ринків туристичних 

послуг протягом 2015–2018 рр  

Рік 
Адміністративна область 

Волинська Рівненська Львівська Тернопільська 

2015 0,028 0,035 0,030 0,025 

2016 0,032 0,040 0,035 0,030 

2017 0,037 0,047 0,042 0,036 

2018 0,048 0,054 0,053 0,045 

Примітка: :  розроблено автором на основі джерел [24] 
 

Наявні дані вказують на те, що інтегральний показник 

конкурентоспроможних регіонів повільно зростає. Конкурентоспроможність 
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кожного регіону формується з рівновагових абсолютних і відносних 

показників. Враховуючи, що значення інтегрального показника 

конкурентоспроможності повинно досягати до 1, проведені розрахунки 

свідчать про те, що досліджувані регіони протягом 2015–2018 років 

покращили свій рівень інтегральної конкурентоспроможності на ринку 

туристичних послуг, однак він залишається критично низьким, хоча й 

поступово зростає (рис 3.1). 

 

Рис.3.1. Інтегральний показник конкурентоспроможності областей, за роками 

Джерело: розроблено автором на основі досліджень [24,25] 
 

З рис. 3.1 випливає, що рівень інтегрального показника 

конкурентоспроможності областей варіюється. Перше місце серед областей 

займає Рівненська область, друге – Львівська, третє – Волинська, а четверте – 

Тернопільська.  

Отже, в результаті виявлено, що на сьогоднішній день існують 

різноманітні методи, з допомогою яких можна здійснити оцінку 

конкурентоспроможності. Використання таких методів в туризмі дає змогу 

отримати оперативну інформацію про конкурентну позицію на ринку 

туристичних послуг; визначити сильні та слабкі сторони; спланувати свою 

подальшу діяльність; сформувати правильну стратегію 

конкурентоспроможності, а також швидко реагувати на прояви зовнішнього 

середовища. При оцінюванні конкурентоспроможності Західного 

регіонального ринку туристичних послугвиявлено, що: 
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1) по-перше, розрахунки вказують, що все таки рівень 

конкурентоспроможності ринку туристичних послуг Рівненської області є 

дещо вищим, ніж Львівської. Така ситуація, на нашу думку, зумовлена 

кращою ситуацією у сфері соціально-економічного розвитку регіону. Хоча за 

абсолютними показниками Львівська область поза конкуренцією серед 

досліджуваних регіонів. 

2) по-друге, загалом кожен з чотирьох регіонів має досить низький 

рівень конкурентоспроможності ринку туристичних послуг. Однак щороку він 

поступово зростає, хоча і дуже повільними темпами. 

Такий висновок, на нашу думку, цілком справедливий, оскільки кожен 

із регіонів характеризується невисоким рівнем привабливості для туристів. 

 

3.2. Модернізація механізмів стимулювання та регулюванняринку 

туристичних послуг Волинської області 

 

Провівши дослідження соціально-економічної активності Західного 

регіонального ринку туристичних послуг, а саме виділивши рейтингові 

позиції областей ЗРТР та визначивши динаміку інтегральної оцінки 

конкурентоспроможності ринків туристичних послуг протягом  

2015–2018 рр., варто проаналізувати процес модернізації механізмів 

стимулювання та регулювання ринку туристичних послуг на прикладі 

Волинської області. Адже найголовнішою передумовою формування 

високопрестижного туристичного продукту Волинської області є взаємодія та 

спільна праця з державними органами та місцевими організаціями.  

Для формування туристичної думки у населення передбачається 

створення так званих регіональних туристичних корпорацій, які 

популяризують туризм та надають інформацію виробникам туристичних 

послуг щодо реклами чи  потреби купівлі того чи іншого туристичного 

продукту. Такими у Волинській області вважаються туристичні компанії, 
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туристичні магазини, центр туристичної інформації та послуг та відділ 

туризму у  Волинській ОДА. 

Щодо місцевого рівня регулювання туристичною діяльністю Волинської 

області органом, який керує та реалізує туристичну політику області, є 

Волинська ОДА. Основними завданнями Департаменту зовнішніх зносин, 

залучення інвестицій та з питань туризму і курортів ОДА є такі:  

– розробляти та втілювати стратегічні плани розвитку туризму в регіоні; 

– заохочувати інвесторів туристичної галузі та створювати нові робочі 

місця; 

– інформувати населення про нові туристичні об’єкти  та забезпечувати 

збереження наявних; 

– розвивати в'їзний та внутрішній туризм, а також сільський та 

зеленийтощо. 

Безумовно, для створення конкурентоспроможного туристичного 

продукту в регіоні потрібно мати не лише ресурси та інфраструктуру, а й 

зосереджену державну та місцеву владу. Адже регулювання туристичною 

діяльністю на державному та місцевому рівнях відіграє вкрай важливу роль: 

починаючи від схвалених законопроектів та угод, створення стратегій 

розвитку регіону, області чи міста і завершуючи наданням певних фінансових 

надходжень задля розвитку РТП у тому чи іншому регіоні.  

Як відомо, модернізація стимулювання та регулювання ринку 

туристичних послуг регіону включає в себе передусім: бюджетно-інвестиційні 

інструменти; програми міської та обласної рад; бюджетні фінансування; 

фінансово-податкові інструменти; страхові механізми; розвиток 

інформаційних технологій; популяризацію туристичного продукту. 

Усі вищеперелічені інструменти включають у себе програму 

регіонального розвитку регіону, тобто цілі, які дозволяють визначити стан 

соціально-економічного становища регіону в межах ринкового механізму.  

Власне, самі програми розвитку ринку туристичних послуг створено за 

підтримки КМУ, діяльності центральних та місцевих органів влади та 
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місцевого самоврядування. Їх створють на підставі різних фінансових, 

науково-технічних, виробничих та туристичних ресурсів для просування або 

розв’язання певних проблем у галузі.  

Якщо мова йде про програми розвитку туристичної галузі, то вона 

включає в себе, власне, наявний стан галузі, головні проблеми та шляхи їх 

вирішення, різні стратегічні цілі та плани, фінансове забезпечення, оцінку 

туристичних ресурсів та подальший контроль за виконанням тієї чи іншої 

програми.  

Суто державні цільові програми налаштовані на вирішення вкрай 

необхідних та термінових проблем розвитку держави або окремих її галузей. 

Фінансування  для підтримки державних програм відбуваються за рахунок 

Державного бюджету України.  

Вже у 2017 році схвалили стратегію розвитку туризму та курортів до 

2026 року.  У Стратегії вказано, що за оцінкою ЮНВТО внесок туризму 

України  до світового ВВП становить 10%, кількість робочих місць – 11% 

[51]. У стратегії також йде про економічний стан країни, а саме про фінансову 

кризу, пов’язану з анексією Криму та проведенням антитерористичних 

операцій на сході країни. Ці умови призвели до зменшення в'їзних туристів та 

зменшення зацікавленості туристичним ринком регіону  зарубіжних країн, 

адже іноземці вважають Україну «гарячою точкою». Тому основними 

умовами стратегії розвитку туризму та курортів є такі: 

1) забезпечення конкуруючої ролі держави; 

2) збереження ресурсів держави; 

3)формування розвитку міжрегіонального та міжнародного 

співробітництва; 

4)удосконалення на постійні основі бізнес-клімату та розвиток 

добросовісної конкуренції; 

5) популяризація РТП в Україні та  в світі; 

6) розвиток туристичних територій, тощо [124].  
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Щоб проаналізувати процеси стимулювання та регулювання розвитку 

ринку туристичних послуг в регіоні, а саме у Волинській області, варто 

простежити програми міської та обласної рад, а саме їхні пропозиції, їхнє 

бачення та стратегії розвитку РТП у Волинській області 

У березні 2015 року на шостому скликанні депутати обласної ради 

затвердили Стратегію розвитку Волинської області на 2020 рік [74]. 

Відповідно до стратегії була розроблена  «Програма розвитку туризму та 

рекреації у Волинській області на 2016–2020 роки», яка була затверджена 

рішенням обласної ради від 07.04.2016 №4/10. Основним напрямом роботи є 

стимулювання розвитку санаторно-курортного туризму, а саме проголошення 

до 2020 Шацька курортом державного значення. 

Одним із основних пунктів Програми – Волинь-туристична. Стратегія 

розвитку дає можливість селянам та власникам селянських господарств 

використовувати та розвивати сільський туризм області, що є дуже 

перспективною ланкою туризму сьогодення. Наприклад господарство «Лілі 

Лайн» у 2018 році вперше організувало у Ковельському районі захід під 

назвою «Волинська Голландія», де більше як на 2 гектарах землі вирощують 

різні види тюльпанів. За два дні «відкритих дверей» подивитися на Волинську 

красу приїхало 100 тис.людей. Тому стратегія розвитку сільського/зеленого 

туризму з 2015 по 2020 роки на правильному шляху щодо розвитку 

економічних та туристичних галузей області.   

Очікується, що програма дасть можливість підвищити рівень туризму  в 

області, зміцнити матеріальну-технічну базу, поліпшити інфраструктуру, 

створити так звану платформу для інвестицій в туристичну галузь, покращити 

якість кваліфікаційних кадрів туристичного забезпечення, збільшити потік 

внутрішніх туристів та познайомити їх з історико-культурною спадщиною 

Волинської області тощо. 

Щодо виконання поставлених завдань у вищезгаданій Стратегії, – варто 

відмітити, що ефективність та доцільність її  вкрай важлива, адже майже усі 

поставлені завдання виконано у повному обсязі. Дуже вдало представлено 
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логотип Волинської області, створено сайт туристичної галузі Волинської 

області, де доречно використано різноманітні проморолики, відеомаршрути, 

представлено віртуальні тури по області та інші різноманітні рекламні 

маршрути. А це все і є перевагами певної Стратегії, яка поліпшить  і сформує 

туристичну думку в населенні області. 

Також основним із елементів розвитку області в туристичному плані є 

найменування основних історико-культурних та архітектурних пам'яток, а 

також створення довідок про короткий опис подій  українською та 

англійською мовами. А це – одним із найважливішим критеріїв розвитку 

іноземного туризму в області. Щоб сформувати в туристів хорошу думку про 

імідж області як на внутрішньому так і на зовнішньому туристичному ринку 

розроблена Стратегія Волинської області передбачає кожного року перед 

початком літнього сезону проводити міжнародну туристичну виставу 

«Волинський туристичний ярмарок», постійні престури для радіо- та 

телекомпаній задля поширення інформації про туристичну діяльность області. 

Також одним із найголовніших пунктів Стратегії  «Волинь-туристична» є 

створення інформаційних бланків, сувенірів, різноманітної рекламної 

продукції з елементами Волинської символіки. Ознайомлення з рекламно-

інформаційною продукцією – є важливий фактор не лише для внутрішнього 

туризму області, а й для іноземного.  

У Волинській області 5–6 серпня 2017 році відбувся Всеукраїнський 

форум з питань розвитку курортів та рекреації. Форум пройшов успішно, 

директор департаменту туризму Віталіна Мартиновська і Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України схвалило проєкт про створення 

курорту державного значення. Для розвитку ринку туристичних послуг це 

передусім дасть можливість інвестицій, розвиток автотрас, будівництво 

автопереходу «Адамчуки-Збереже», будуть з'являтися нові робочі місця, а 

найголовніше, як на мене, будуть виділятися кошти на будівництво санаторіїв, 

готелів, баз відпочинку та інших закладів туристичної інфраструктури [52]. 



127 

 

Тому проголошення Шацьких озер зоною державного значення до 2020 року є 

цілком можливою та повноцінною ідеєю.  

У табл 3.3 узагальнено інформацію про програми розвитку туризму в 

області та їхню вартість. 

Таблиця 3.3 

Основні стратегії стимулювання та регулювання РТП у Волиснькій області 

№ 
Найменування програми 

та її вартість 
Опис програми 

1. 

Програма розвитку туризму 

та рекреації у Волинській 

області на 2016–2020 роки.  

Вартість 11056 тис. грн.  

 

Щодо проголошення 

Шацьких озер курортом 

державного значення 

департамент отримав кошти у 

сумі 199 тис.грн (150 тис. грн 

–управління екології та 49 

тис.грн – Шацька 

РДА+селищна рада) 

Була створена 07 квітня 2016 року. Основними 

завданнями є: здійснення підготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців туристичної галузі, створення та 

поновлення реєстру екскурсоводів, гідів-перекладачів, 

розробка проєктів перспективного розвитку 

туристичних та рекреаційних зон щодо диверсифікації 

туристичних потоків, забезпечення сталого розвитку 

туристичної галузі, високго рівня послуг, створення 

нових робочих місць, збільшення частки доходів від 

туристичної галузі у бюджетах усіх рівнів, створення 

позитивного іміджу області на всеукраїнському та 

міжнародному рівнях. Також основним завданням 

Програми  є проголошення до 2020 Шацька курортом 

державного значення.  

2. 

Регіональна програма 

розвитку міжнародного та 

транскордонного 

співробітництва на 2018–2020 

роки.  

Вартість – 466739 тис. грн 

Затвердили у березні 2018 року. Основним пунктом 

паспорту регіональної програми є європейська 

інтеграція, розвиток міжнародного співробітництва 

між країнами ЄС, формування високого іміджу країни 

та області, створення інвестиційного регіону, 

впровадження європейських стандартів та поліпшення 

якості життя населення та участь у ПРОГРАМІ 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-

Україна 2014-2020» 

3. 

Стратегія «Інструменти і 

механізми для координування 

введення транскордонної 

стратегії Люблінського 

воєводства, Львівської, 

Волинської та Брестської 

області на 2014–2020 роки» 

Була представлена 15 травня 2014 року, спрямована на 

посилення партнерства, опрацювання нових форм 

співпраці, використання транскордонних ресурсів, а 

також на зменшення проблем, які виникають на 

зовнішніх кордонах. 

Основною метою стратегії є:розвиток та формування 

конкурентоспроможності транскордонних територій 

як на місцевому, так і на державному рівнях.. 

4. 

Регіональна програма 

розвитку транскордонного та 

міжнародного 

співробітництва на 2013–2017 

роки.  

Вартість – 36 млн.євро 

 

 

Було реалізовано 31 проект, у т.ч. модернізовано 

Луцький зоопарк, проводились та відновлювалтсь 

меліоративні роботи в с/г угіддях, було придбано 

необхідне устаткування для забезпечення якості доріг 

в Шацькому районі, створено транскордонну агенцію 

для роботи з іноземними інвесторами. 
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Продовження Таблиці 3.3  

5.  

Регіональна програма 

розвитку міжнародного та 

транскордонного 

співробітництва на 2018 –

2020 роки 

Вартість – 466 739 

тис. гривень. 

Основним пунктом паспорту регіональної програми є 

розвиток міжнародного співробітництва між країнами 

ЄС, формування високого іміджу країни та області, 

створення інвестиційного регіону, впровадження 

європейських стандартів та поліпшення якості життя 

населення, вихід України на лідируючі позиції 

транскордонного ринку. Основними напрямами 

роботи також є покращення соціально-економічного, 

культурного та туристичного життя населення та 

участь у Програмі транскордонного співробітництва 

«Польща – Білорусь – Україна 2014–2020» 

Примітка: укладено за офіційними матеріалами Волинської ОДА [50-52] 
 

У Стратегії з 2015 до 2020 року також є пункт  про подальший розвиток 

санаторно-курортного туризму, як однієї з найважливіших галузей 

сьогодення. Основними критеріями досягнення цього пункту є залучення 

інвестицій  в санаторну-курорту галузь; облаштування туристичних 

марштрутів та інших туристичних об’єктів шляхом маркуванням та створення 

інформаційних знаків; популяризація культурно-природної спадщини області; 

Останнім пунктом Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року є 

залучення коштів міжнародної технічної допомоги на реалізацію туристичних 

проєктів. Сюди відносять створення умов для відвідування туристичних 

об’єктів для  людей з обмеженими фізичними можливостями, і 

забезпечування сприятливого клімату для інвесторів, розробку та 

впровадження інвестиційних проектів.  

Ще у березні 2018 році за розпорядженням голови облдержадміністрації 

затвердили  регіональну програму розвитку міжнародного та транскордонного 

співробітництва на 2018 –2020 роки. Головними ініціаторами  програми були: 

управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації. 

На реалізацію Регіональної програми  було виділено 466 739 тис. гривень.  

Основним пунктом паспорту регіональної програми є розвиток 

міжнародного співробітництва між країнами ЄС, формування високого іміджу 

країни та області, створення інвестиційного регіону, впровадження 

європейських стандартів та поліпшення якості життя населення, вихід 
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України на лідируючі позиції транскордонного ринку. Основними напрямами 

роботи також є покращення соціально-економічного, культурного та 

туристичного життя населення та участь у Програмі транскордонного 

співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–2020» [124] 

Саме через зростання та активізацію «транскордонності» відбуваються 

динамічні зміни в соціально-економічному, туристичному та культурному 

житті населення. Тому процес транскордонності  дуже важливий для областей 

та країн, які є прикордонними. Політика ЄС вдало підтримує та допомагає у 

процесах транскордонності прикордонних територій.  

Воєводства, що межуть з Україною, Білоруссю  та Люблінським 

воєводством, вдало використовують своє розтaшування та працюють на 

добросусідські відносини та на розвиток культурних, соціальних та 

туристичних зв’язків між собою.   

Стратегія  «Інструменти і механізми для координування введення 

транскордонної стратегії Люблінського воєводства, Львівської області, 

Волинської області та Брестської області на 2014–2020 роки співпраці 

Люблінського воєводства, Львівської області, Волинської області та 

Брестської області на 2014–2020 роки, яка була заснована 15 травня 2014 

року,  спрямована на посилення партнерства, опрацювання нових форм 

співпраці, використання транскордонних ресурсів, а також на зменшення 

проблем, які виникають на зовнішніх кордонах.  За грантом, який виділило 

Міністерство закордонних справ Польщ,і було створено прикордонну мережу 

співробітництва у партнерських регіонах. Зокрема, у Волинській області 

контактним пунктом  є відділ з питань бюджету, економічної політики та 

проектної діяльності обласної ради, а також Управління інвестицій, розвитку 

та європейської інтеграції облдержадміністрації [50; 192].  

Наприклад, під час виконання регіональної програми розвитку 

транскордонного та міжнародного співробітництва на 2013–2017 роки  було 

виконано 31 проєкт. Загальна вартість виконання та реалізації проєктів 

становила 36 млн. євро. Тоді модернізовували Луцький зоопарк, проводили  
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та відновлювали меліоративну роботу в сільськогосподарських угіддях, було 

придбано усе необхідне устаткування для забезпечення доріг у Шацькому 

районі, була створена транскордонна агенція для роботи з іноземними 

інвесторами тощо. 

Область чималу увагу приділяє налагодженню стосунків із країнами ЄС 

на транскордонному та міжрегіональному рівнях. Сьогодні в області 

нараховується близько 95 угод про співробітництво з різними країнами. Це і 

Латинська Америка і країни Східної Європи та СНД.  

Основними проблемами, які гальмують розвиток транскордонного 

ринку Волинської області, є такі: 

1) недосконалість законодавчих та нормативних актів та законів щодо 

регулювання та впровадження розвитку транскордонних, міжнародних 

регіонів; 

2) нестабільна ситуація країни, зокрема  на сході України; 

3) відсутність чітко сформованих механізмів роботи з потенційними 

інвесторами;  

4) недостатнє фінансування туристичних промоцій на різноманітних 

виставках та фестивалях на міжнародному рівні; 

5) недостатній рівень досвіду створення транскордонних та 

регіональних проектів у представників місцевих  органів влади.  

Якщо врахувати усі вищеперелічені фактори, то можна вдало дійти до 

запланованого результату та стати частиною європейської інтеграції і 

працювати з північноатлантичним співробітництвом, а також розробляти 

перспективні інвестиційні проєкти області.  

Тому для  безперервного та ефективного функціонування РТП у 

Волинській області, на нашу думку, варто: 

1) удосконалити регіональні програми залучення іноземних туристів та 

забезпечити організаційно-економічний механізм його виконання; 
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2) зміцнити матеріальну-технічну базу туризму (покращення 

інфраструктури,  автомобільних доріг, під’їзних шляхів до туристичних 

об’єктів ); 

3) провести інвентаризацію всіх видів ресурсів; 

4) створити вільні туристичні рекреаційні зони;  

5) розширити мережі заповідних територій, які забезпечують 

раціональне та екологічне використання природних ресурсів; 

6) спростити візові бар’єри; 

7) популяризувати регіональний туристичний продукт на внутрішньому 

та зовнішньому ринку; 

8) провести гнучку державну політику фінансового регулювання 

туристичної галузі як на регіональному, так і на державному рівнях. 

9) стимулювати розвиток малого підприємництва у сфері організації 

відпочинку у селі та забезпечувати його різноманітними рекламними та 

інформаційними матеріалами; 

10) розвивати та заохочувати населення Волинської області для 

оптимізації сільського туризму як однієї з найважливіших та 

найрентабельніших галузей 2018-2019 років;  

11) створювати нові туристичні об’єкти, популяризувати велотуризм; 

12) створити необхідні умови для ознайомлення з туристичним об’єктом 

людям з обмеженими фізичними можливостями; 

13) залучати інвестиції до розбудови санаторно-курортних закладів, 

особливо у Шацькому районі; 

14) створити мережу туристичних кластерів для покращеного 

функціонування РТП у Волинській області;  

15) популяризувати сільський туризм (зелений туризм) як нову 

альтернативу для бізнесу та заробітку. 
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3.3. Пріоритетні напрями функціонування туристичних кластерів 

у Волинській області 

 

Туризм за своєю теоретичною та практичною сутністю є прибутковою 

сферою діяльності країни. В регіональному аспекті широке, практичне 

впровадження отримують туристичні кластери. «Кластер» для України є 

маловживаним поняттям, хоча на її території є ці утворення. Для 

усвідомлення цієї проблематики потрібно охарактеризувати поняття 

«туристичний кластер» та окреслити пріоритетні напрями функціонування 

туристичних кластерів у Волинській області. А для цього потрібно знайти 

інноваційні механізми розвитку туристичних послуг, які допоможуть 

покращити конкурентоспроможність  вітчизняних туристичних послуг [210]. 

При підвищенні конкурентоспроможності туристичної галузі кластерний 

підхід дозволяє надавати перевагу не одному підприємству, а їхнім 

об’єднанням за напрямом діяльності. Тому вищевказана проблема є досить 

актуальною для вивчення та змістовного дослідження.  

На сьогодні категорія «кластер» є багатогранною. Відомий економіст  

М. Портер [149–148] трактує «кластер» так: «це сконцентровані за 

географічною ознакою групи взаємопов'язаних компаній, спеціалізованих 

постачальників, підприємств, які надають послуги, фірм в суміжних галузях, а 

також пов'язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, 

агентств по стандартизації, торгових об'єднань) у певних сферах, які 

конкурують між собою, але при цьому ведуть спільну діяльність». 

Створення та функціонування туристичного кластеру є винятково 

структурним процесом, який включає в себе чималу кількість технологічно 

поєднаних організацій, що забезпечують кругообіг між фірмами працівників, 

інформації, капіталів та іншим. Серед періодів створення кластерної 

діяльності відносять такі: визначення ініціативної групи, здійснення 

ґрунтовного аналізу ринкової кон’юктури, узагальнення завдань кластера, 

розроблення статуту та державна реєстрація кластера.  
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Особливістю будь-якого кластерного об’єднання є специфічний 

економічний простір, який створюється за рахунок сумісних дій, трансферних 

технологій, наявності значних трудових та матеріальних ресурсів, у режимі 

інвестиційного та правового стимулювання [172]. 

Кластер, за визначенням багатьох учених, – це об’єднання економічної 

системи господарювання, яке почало з’являтися під впливом інституційних 

змін в економіці, формуванні нових елементів середовища та розвитком 

конкуренції. У роботі [22], М. Войнареко розглядає кластери  як – 

«територіально-галузеві, добровільні об’єднання підприємств, які тісно 

співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади». Своє 

бачення має Є. Безвушко [8], який описує кластери так: «об’єднання за 

територіальною ознакою схожих, пов’язаних між собою взаємодоповнюючих 

підприємтсв».Фахівці І.І. Потапова та Є.В. Відіщева [152], визначають кластер 

як «стійке партнерство взаємопов'язаних підприємств, установ, організацій, 

окремих осіб». Своє визначення кластеру дає Г. А. Семенов [165]: 

«добровільне об’єднання вже діючих підприємств будь-яких галузей 

економіки, пов’язаних спільними цілями». 

Кластери ще називають «генераторами нових технологій», адже їхня 

діяльність спрямована на створення світових інновацій. Утворення нових 

кластерних об’єднань стимулює розвиток в окремих галузях економіки, 

покращує інноваційні процеси та формує конкурентоспроможний продукт на 

світових риках [165]. Тобто, кластери мають багато тлумачень, але основне з 

них – це об’єднання окремих підприємств для досягнення певної мети.  

Сьогодні кластери застосовуються не лише в економіці, а й в інших 

сферах, зокрема в туризмі. Саме в туристичній галузі визначення 

«туристичного кластера» дещо інше. Це концентрація підприємств на одній 

території, які використовують спільні туристичні ресурси для створення 

нових або для покращення наявних туристичних послуг. Площа туристичних 

кластерів постійно змінюється тому, що постійно приєднуються нові 

підприємства та створюються нові напрями діяльності. Також одним із 
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основних завдань туристичних кластерів є закріплення своїх позицій на 

внутрішньому ринку туристичних послуг та виходом на міжнародні ринки  

туристичних послуг. 

Для того, щоб виявити пріоритетні напрями функціонування 

туристичних кластерів у Волинській області, потрібно для початку 

охарактеризувати структуру туристичних кластерів.  

На рис.3.1 зображена структура туристичних кластерів, яка поділяється 

на сектор виробництва туристичних послуг, сервісний та допоміжний сектори 

та сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру.   

 

 

Рис. 3.2. Структура туристичного кластеру (укладено на основі [91]) 
 

Сектор виробництва туристичних послуг охоплює ті підприємства, які 

виробляють та використовують туристичний продукт та туристичні послуги. 

Цими підприємствами є  турагенства та туроператори, заклади розміщення 

(готелі, мотелі, бази відпочинку), екскурсійні та розважальні бюро, заклади 

харчування та перевезення туристів, а також заклади оздоровлення туристів 

(санаторії та профілакторії). 

Сервісний сектор – сектор, який охоплює страхові компанії, а вони 

передусім надають страхові поліси туристичним кластерам. До сервісного 

центру відносяться страхові, лізингові, аутсорсингові компанії та ЗМІ. 

Допоміжний сектор – сектор, який надає інформативну функцію 

туристичним кластерам, відповідає за виготовлення сувенірної продукції 

туристичного призначення та рекламу туристичного продукту. Сюди 
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відносять різні рекламні та маркетингові компанії, органи державної влади, 

регіональні програми розвитку, поліграфічні підприємства, періодичні 

видання, радіо- та телекомпанії.  

Сектор забезпечення життєдіяльності туристичного кластеру  

регулює роботу усіх секторів та забезпечує успішне функціонування та 

взаємодію між ними [91]. 

Також не менш важливим для дослідження пріоритетних напрямів 

функціонування туристичних кластерів на Волині є досвід кластеризації  

європейських країн. Адже Україна в найближчі роки претендує посісти місце 

серед країн ЄС, тому дослідження туристичних кластерів європейських країн 

надзвичайно важливий процес для неї.  

 Найбільше кластерних формувань поширено в таких країнах як: Італія, 

Угорщина, Франція та країнах Балтики. Наприклад у Франції дуже 

популярний туристичний кластер Ніцца, у Норвегії кластерна система 

розвивається у морському господарстві, гірському туризмі та інноваційному 

туризму (так званий туристичний кластер «Фьорд»), в Італії широко 

популярні кластери у галузях науки. У Італії одним із популярних 

туристичних кластерів є «Тразименське озеро». Цей кластер об’єднує не лише 

туристичні підприємства, а й заклади харчування, проживання, торгові 

організації та заклади з виробництва суто італійських продуктів (оливкова 

олія, вино).  

Франція стала однією з найпопулярніших країн світу, де найбільше 

розвивається туристична галузь. На сприяння туристичної кластеризації 

Франції посприяло ряд факторів: вигідне економіко-географічне положення 

(омивається Середземним, Північним морями та Атлантичним океаном); на 

території держави розвиваються зимові види туризму (гори Піренеї та Альпи); 

наявність лікувально-оздоровчих курортів, які ще були популярні з ХІХ ст.; 

багата історико-культурна спадщина країни; розвиток ділового туризму, 

особливо у столиці країни. 
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Наступною країною, де вдало  розвиваються  туристичні кластери  це 

наша країна-сусід Польща. Схожість історико-культурних та природно-

рекреаційних ресурсів дає змогу переймати чималий досвід для розвитку та 

просування вітчизняного турпродукту  на міжнародний ринок туристичних 

послуг та створення туристичних кластерів.  

Підвищенням іміджу прикордонних регіонів, розвитком 

транскордонного туризму та покращенням спільних туристичних послуг 

займається Бещадський українсько-польський транскордонний туристичний 

кластер. Цей кластер був створений у 2004 році за метою проєкту «Польсько-

українська стратегія розвитку туризму як потрібний елемент спільних 

заходів» [22]. 

У 2011 році в Естонії був створений туристичний кластер оздоровчого 

туризму. І до 2020 року Естонія планує вийти в лідируючі країни по специфіці 

лікувального туризму. Такий туристичний кластер об’єднав і санаторії, і 

заклади проживання та харчування, і різноманітні спа-центри. Основна мета 

створення туристичного кластеру: популяризація туристичного продукту та 

покращення туристичних послуг оздоровчого туризму, як всередині країни, 

так і за кордоном [2]. 

Також одним із популярних туристичних кластерів є  кластер  винного 

туризму Долина Напа у США. Територія кластеру охоплює понад 220 

виноградників, загальна площа яких – 13000 га [2].  

Переваги кластерних структур не залишились непоміченими 

українськими вченими та підприємцями. Завдяки регіональним ініціативам за 

останні 10 років кількість кластерних структурзначно зросла. Більшість 

областей України були досліджені на доцільність створення кластерів, в 

результаті розпочалося формування перспективних кластерних структур. В 

Україні було започатковано просування кластерної стратегії підйому 

економіки регіонів країни. Під час просування цієї стратегії провели серйозну 

дослідницьку роботу по виявленню можливостей для створення та розвитку 

кластерних структур.  
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На сьогоднішній день в Україні нараховується близько 50 туристичних 

кластерів у різних регіонах та галузях, але вони не так розвинені, як кластери 

іноземних країн. Занедбаність багатьох туристичних атракцій, низький рівень 

інфраструктури, військові дії та недостатнє державне фінансування в 

туристичну галузь – це основні причини, які заважають зайняти провідні 

місця на ринку туристичних послуг та представити свій турпродукт на 

міжнародному ринку [99]. 

Перша спроба створення туристичного кластеру була у кінці 1990 році в 

Хмельницькій області. Кластер має назву Кам’янець, його основною метою 

була популяризація міста в туристичному плані.  Туристичний кластер 

сільського туризму «Оберіг» теж знаходиться у Хмельницькій області, який 

займається просуванням та розвитком еко-туризму. У 2008 році у Полтавській 

області був створений туристичний кластер «Гоголівські місця Полтавщини» 

в честь 200 річчя з дня народження М.В. Гоголя.  

В нашій області теж є  туристичний  кластер, який був створений 

такими організаціями: ТзДВ «КЗБК» (м. Ковель) та  та ФГ «Терра Іппіка»  

(с. Котів Ківерцівського р-ну Волинської області). Волинський туристичний 

кластер утворено в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги 

«Створення інформаційного комплексу у сфері транскордонного екологічного 

туризму в Єврорегіоні «Буг», який був реалізований в рамках Програми 

транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007–2013».  

 Волинський туристичний кластер є засновником Транскордонного 

польсько-білурусько-українського туристичного кластеру, до нього також 

увійшли Брестський туристичний кластер та Люблінська регіональна 

туристична організація [115]. 

Прийнявши угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна 

отримала пряму дорогу для перспективних змін та перетворень. Україна -

держава, яка має економічно-вигідне положення, багатий природно-ресурсний 

та туристичний потенціал, вдалі транзитні умови та трудові ресурси. Всіх цих 

складників цілком достатньо, щоб побудувати  могутню 
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конкурентоспроможну державу, а також розвинути кластерну систему. 

Волинська область, що межує з європейськими країнами, через яку проходять 

важливі транспортні магістралі та яка багата на природні та туристичні 

ресурси, є однією з областей, де варто розвивати туристичні , а особливо 

транскордонні кластери.  

На території Волинської області спостерігається процес концентрації 

підприємств індустрії туризму, пов'язаних галузей, дослідницьких інститутів, 

громадських організацій, що підтримують розвиток туризму в регіоні. 

Концентрація підприємств у сфері туризму формує замовлення на 

кваліфіковані кадри підприємств сервісу і туризму, призводить до 

диверсифікації туристичного продукту, актуалізує проведення наукових 

досліджень в цій сфері. Змінюється характер конкурентної боротьби між 

господарюючими суб'єктами. На зміну «гострої, конфліктної, оборонної» 

стратегії ведення бізнесу приходить стратегія взаємовигідної співпраці, 

отримання конкурентних переваг за рахунок синергетичного ефекту, загальної 

конкурентоспроможності галузі. 

Для аналізу основних чинників формування регіонального 

туристичного кластера у Волинській області проведемо SWOT-аналіз, який є 

одним із універсальних інструментів аналізу ситуації в галузі, і його можна 

ефективно використовувати для розробки стратегії розвитку туристичної 

галузі регіону. Проведення SWOT-аналізу передбачає побудову матриці, у 

відповідні осередки якої заносяться сильні, слабкі сторони галузі, її 

можливості й загрози. Сильні сторони передбачають ті особливості, що 

представляють додаткові можливості (сприятливі обставини, які можна 

використовувати для розвитку галузі), а слабкі сторони (елементи, настання 

яких може мати негативний вплив на розвиток туристичного потенціалу) 

представляють відсутність чогось необхідного для функціонування туризму в 

регіоні або ті елементи, що надають  галузі негативного впливу (табл. 3.4). 



Таблиця 3.4 

SWOT-аналіз основних чинників формування регіонального туристичного кластера Волинської області 

Сильні сторони   Слабкі сторони 

1 2 

– розвинена структура вищої професійної освіти в сфері туризму та 

гостинності, значний науковий та інноваційний потенціал; 

– наявність великої кількості ресурсів для розвитку кількох видів 

туризму: історичного, пізнавального, наукового, етнографічного, 
екологічного, спортивного, пригодницького; 

- наявність розвиненого готельного комплексу; 

- економіко-географічне положення Волинської області;  
- наявність відносно розвиненої інфраструктури громадського 

харчування; 

– різноманітний природно-ресурсний потенціал; 
– наявність багатої історико-культурної спадщини; 

– сприятлива екологічна ситуація; 

– зацікавленість населення області в розвитку в'їзного та внутрішнього 

туризму; 
– подієві заходи, пов'язані з культурою та історією області; 

– досвід проведення виставок, ярмарків, фестивалів, семінарів як елемент 

розвитку ділового туризму; 
– досвід проведення змагань з різних видів спорту; 

– наявність пам'яток архітектури, містобудування та музеїв; 

– наявність природних пам'яток, серед яких можна виділити Черемський 

заповідник, Шацький НПП, НПП «Прип’ять-Стохід», Ківерцівський НПП, ; 
– наявність бальнеологічних ресурсів, у т.ч. мінеральних вод та 

сапропелевих і торф’яних лікувальних грязей;  

– наявність біоресурсів для розвитку мисливсько-рибальського туризму; 
– наявність екологічних стежок та стоянок; 

– добра репрезентативність рекламних матеріалів про туристичний 

продукт Волинської області; 
 

– відсутність розуміння щодо необхідності використання кластерного 

підходу в туристичній діяльності Волинської області для розвитку 

регіональної економіки; 

–відсутність позитивного досвіду підготовчої роботи по створенню 
кластерів у сфері туризму; 

– відсутність сформованих кластерів в економіці Волинської області; 

– відсутність базових нормативних правових актів по визначенню 
основних напрямків і механізмів кластерної політики області; 

– частина продукції, що випускається в регіоні туристських продуктів і 

послуг проходить стадії життєвого циклу - зрілість і / або спад і має 
невисоку конкурентоспроможність на світовому рівні; 

– індивідуальна і найчастіше короткострокова стратегія розвитку 

туристських підприємств регіону; 

– відсутність у суб'єктів господарювання досвіду і власних коштів для 
розробки документації, необхідної для отримання державної підтримки їх 

інвестиційних проектів і програм розвитку на Всеукраїнському рівні; 

– відсутність зв'язку між туристськими підприємствами, вузами та НДІ в 
процесі створення нових конкурентоспроможних видів продуктів і послуг, 

проведення наукових досліджень і впровадження розробок у виробництво; 

– відсутність системної інформаційної та методичної підтримки 

господарюючих суб'єктів – потенційних учасників кластерів, недостатній 
рівень компетенції їх фахівців в питаннях кластерної політики. 

– невідповідність туристичних послуг міжнародним стандартам; 

– сезонність туристичних послуг, пов'язана з кліматичними умовами; 
– низька конкурентоспроможність готельного фонду; 

– нестача номерного фонду під час туристичного сезону; 

– відсутність регіонального аеропорту, здатного обслуговувати чартерні 
рейси; 

 



140 

 

Закінчення табл. 3.4 

1 2 

 – незадовільний стан об'єктів історико-культурної спадщини; 

– нестача інвестиційних ресурсів; 
- відсутність механізму регулювання антропогенних навантажень на 

туристичні об’єкти; 

- зношеність матеріально-технічної бази туризму; 

– відсутність рекламних матеріалів для просування туристичних 
продуктів на міжнародному ринку. 

Можливості розвитку Загрози розвитку 

- можливість отримання фінансової підтримки від інститутів розвитку а 

також субсидій з державного бюджету на державну підтримку суб'єктів 
малого і середнього підприємництва, розробку і реалізацію проектів 

державно-приватного партнерства та ін .; 

- інтерес українських та іноземних інвесторів до реалізації інвестиційних 
проектів з відкриття нових туристичних об’єктів у Волинській області; 

- доступ до інформаційних ресурсів, що об'єднує найбільш успішний 

світовий досвід формування і розвитку кластерів в сфері послуг (туризму) в 
світі; 

- можливість для розвитку різноманітних видів туризму; 

- можливість поєднувати кілька видів туризму; 

- можливість залучення туристів з Польщі, Білорусі, Литви, Німеччини, 
Ізраїлю тощо; 

- можливість розвитку туристичної інфраструктури за рахунок залучення 

інвестицій; 
- підвищення привабливості області на основі стабільної тенденції 

реалізації маркетингової політики території. 

- немає політичної та методичної підтримки створення та розвитку 

кластерів на державному та регіональному рівні; 
- складний фінансово-економічний стан підприємств і організацій - 

господарюючих суб'єктів, суб'єктів малого та середнього підприємництва - 

потенційних учасників створюваних кластерів в зв'язку зі світовою 
економічною кризою спричиненою пандемією Covid-19; 

- недоступність для господарюючих суб'єктів кредитних ресурсів для 

фінансування операційної діяльності та для реалізації інвестиційних 
проектів і програм розвитку; 

- недосконалість нормативно-правової бази; 

- жорстка конкуренція з боку інших регіонів України, зокрема 

Карпатського та Причорноморського; 
- відсутність програми підтримки фірм, що займаються в'їзним туризмом. 

 

Примітка: розроблено автором на основі джерела [165]



Наявні переваги розвитку туристичної галузі Волинської області, 

безумовно, сприяють створенню й популяризації кластерів у регіоні. 

Вважаємо, що першочерговими кроками для формування туристичних 

кластерів у Волинській області є такі: 

– проведення глибокого аналізу конкурентоспроможності туристських 

підприємств, включаючи вивчення поточного стану та потенціалу існуючих 

суб'єктів господарювання, їх продукції та послуг, навчальних закладів та 

наукових організацій, а також інвестиційного і кадрового потенціалу області 

для створення перспективних (пілотних) кластерів, можливих механізмів і 

форм отримання фінансової підтримки на державному рівні; 

– пропаганда і організація активного громадського обговорення переваг 

кластерного підходу як ефективного інструменту активної політики розвитку 

туризму на регіональному рівні; 

– створення і підготовка перспективних інвестиційних площадок, 

включаючи забезпечення їх інженерної та транспортної інфраструктури для 

залучення прямих інвестицій в туризм. 

– визначення і формування найбільш перспективних (або пілотних) 

потенційних туристських кластерів на підставі збалансованого підходу між 

розвитком традиційних видів туризму та пошуком нових можливостей; 

– розробка регіональних інвестиційних проєктів за участю потенційних 

учасників кластерів для отримання фінансової підтримки від держави в 

рамках цільових програм, зокрема перспективними вважаємо проєкти із 

створення туристичних кластерів у Шацькій курортній зоні; 

– вибір і активне «точкове» залучення інвесторів для локалізації 

туристських підприємств на території Волинської області з метою 

«доукомплектування» створюваних перспективних кластерів. 
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Висновки до 3 розділу 

 

Отож, завершуючи 3 розділ дисертаційного дослідження варто зробити 

висновки щодо виконання поставлених завдань. 

1. Здійснено динаміку інтегральної оцінки конкурентоспроможності  

ЗРРТП протягом 2015–2018 рр. Було виявлено, що рівень 

конкурентоспроможності  ринку туристичних послуг Рівненської області є 

дещо вищим, ніж Львівської. Така ситуація, на нашу думку, зумовлена 

кращою ситуацією у сфері соціально-економічного розвитку регіону. Хоча за 

абсолютними показниками Львівська область поза конкуренцією серед 

досліджуваних регіонів. 

2. Проаналізовано процес модернізації механізмів стимулювання та 

регулювання ринку туристичних послуг на прикладі Волинської області, де 

визначено та надано основні рекомендації щодо стимулювання та розвитку 

РТП у Волинській області. Серед них основними є такі: удосконалити 

регіональні програми залучення іноземних туристів та забезпечити 

організаційно-економічний механізм його виконання; зміцнити матеріальну-

технічну базу туризму (покращення інфраструктури,  автомобільних доріг, 

під’їзних шляхів до туристичних об’єктів ); стимулювати розвиток малого 

підприємництва у сфері організації відпочинку в селі, забезпечувати його 

нормативно-правовою, рекламно-інформаційною та організаційною 

підтримкою органами виконавчої влади; створювати умови для всебічного 

заохочення населення області до участі у розвитку сільського туризму як 

високорентабельної ланки туристичної індустрії та додаткового джерела 

поповнення особистих доходів громадян, місцевих і державного бюджетів; 

тощо. 

3. Досліджено досвід кластеризації у європейських країнах та 

визначено, що найбільше кластерних формувань поширено в таких країнах, 

як: Італія, Угорщина, Польща, Франція та країнах Балтики. Доведено, що 

створення кластерів допоможе зміцнити матеріально-технічну базу туризму, 
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збільшити надходження до місцевих бюджетів, покращити розвиток 

туристичної сфери комплексно, підвищити привабливість як туристичних 

регіонів, так і області зокрема. Уряду України варто приділити велику увагу 

розвитку кластерної системи в транскордонних регіонах. Це не тільки 

підвищить конкурентоспроможність регіонів у туристичному аспекті, а і 

зможе вивести багато підприємств з виробничої кризи та  зменшити еміграцію 

українських громадян.  

4. Визначено пріоритетні напрями функціонування туристичних 

кластерів у Волинській області та дістало подальшого розвитку поняття 

«туристичний кластер»,  було визначено, що це  концентрація підприємств на 

одній території, які використовують спільні туристичні ресурси для створення 

нових або для покращення наявних туристичних послуг. Досліджено 

структуру туристичних кластерів, яка поділяється на сектор виробництва 

туристичних послуг, сервісний та допоміжний сектори та сектор забезпечення 

життєдіяльності туристичного кластеру.  Проаналізовано SWOT-аналіз 

основних чинників формування регіонального туристичного кластера, де 

визначено можливості та загрози їх розвитку  у Волинській області. 

 

. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дисертація є закінченою науковою роботою, у якій вирішено актуальне 

наукове завдання, що полягає у розробці історико-економічного аналізу та 

теоретико-методичних передумов створення та розвитку ринку туристичних 

послуг Волинської області як складника Західного регіонального ринку 

туристичних послуг шляхом регулювання соціально-економічної активності  

та врахування його транскордонності, а також – розробці на цій основі 

інтегральної оцінки  конкурентоспроможності Західного регіонального ринку 

туристичних послуг та практичних рекомендацій щодо перспектив його 

подальшого розвитку 

Основні наукові та практичні результати роботи можна узагальнити в 

таких висновках. 

1. Систематизовано суть та структуру ринку туристичних послуг, 

проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «ринок туристичних 

послуг» та на основі цього дано власне бачення та визначення РТП: – це 

ринок, де відбуваються угоди купівлі-продажу послуг туризму (турів, 

туристичного продукту, туристичних послуг) та створюються особливі 

взаємовідносини між його суб’єктами.  Проаналізовано також особливості 

РТП, його суб’єкти, структуру та власне визначення туристичної послуги, як 

однієї з найважливіших категорій на цьому ринку. Визначено основні функції 

ринку туристичних послуг, серед яких є такі: регулятивна, стимулююча, 

оптимізаційна, інформаційна та сануюча. Досліджено, що ринок туристичних 

послуг поділяється на ринок споживача та ринок виробника. До ринку 

споживача відносять такі сегменти споживчого ринку: молодіжний, масовий, 

сімейний, дорослий, «третього віку», елітарний, екстремальний та інші. Ринок 

виробника – це туроператори, турагенції, екскурсійні бюро, продуценти 

окремих туристичних послуг, виробники товарів туристичного призначення. 

2. Обґрунтувано соціально-економічні передумови та врахування 

досвіду транскордонних регіонів щодо функціонування ринку туристичних 
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послуг України. Україна має дуже вигідне географічне та геополітичне 

положення (через її територію, проходять важливі транспортні магістралі, має 

значний природно-туристичний потенціалом та історико-культурну 

спадщину). Аби досягти хороших результатів розвитку, туризму залишається 

чітко організувати туристичну галузь, а саме створити матеріально-технічну 

базу, до якої залучити високоосвічені кадри та покращити державне та 

регіональне регулювання туризму. Проаналізувавши розвиток туризму з 1990-

х років, можна впевнено назвати основні передумови виникнення туристичної 

галузі в Україні: прискорений розвиток науково-технічного прогресу, 

збільшення пізнавальних, оздоровчих потреб населення, інноваційні, 

глобалізаційні та діджитал технології, які розиваються досить стрімко у 

всьому світі, необхідність створення міжнародних ділових контрактів, 

зростання матеріальних та фінансових можливостей туристів, поява 

різноманітних рекламних та інформаційних технологій та ін.  

3. З'ясовано суть, значення та еволюцію становлення поглядів на 

конкуренцію, простежено наукові підходи до категорії «конкуренція» та дано 

власне визначення цього терміну. Отож, конкуренція на РТП, на нашу думку, 

– це постійна боротьба між суб’єктами ринку туристичних послуг за найбільш 

вигідні умови на ринку, щоб спершу виробити туристичний продукт (послугу) 

а потім  його (її) збути. Визначено основні види конкуренції та нормативно-

правові акти, що регулюють її на РТП. Основними такими документами є 

Конституція України, Господарський кодекс України, ЗУ «Про захист прав 

споживачів», ЗУ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян 

України», Цивільний кодекс України, ЗУ «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» та ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

4. Досліджено передумови формування Західного регіонального ринку 

туристичних послуг, а саме визначено, що до нього відносяться такі області: 

Волинська, Рівненська, Львівська та Тернопільська. Проаналізовано основні 

природні, туристичні та мінеральні ресурси та на основі цього 

систематизовано наявність географічних, економічних та соціальних 
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передумов розвитку різних видів туризму в розрізі районів на прикладі 

Волинської області, шляхом запропонованої автором карти районування 

території Волинської області, виходячи з їх географічної, соціально-

економічної автентичності.  

5. Проаналізовано інфраструктурне забезпечення регіонального ринку 

туристичних послуг Волинської області, де визначено, що для повноцінного 

розвитку  ринку туристичних послуг туризм має прямопропорційний зв'язок з 

такими системами: страхові компанії, банки, рекламні агенції, громадські 

організації, туристично-готельні комплекси, транспортні компанії, тощо. 

Проаналізовано основні страхові компанії, рекламні агенції, банки та 

туристичні організації міста Луцька. Визначено, що основними проблемами 

інфраструктурного забезпечення Волинської області є низька якість 

туристичного продукту, слаборозвинена інфраструктура в містах та селищах 

міського типу, відсутність регіональних агентів, які можуть представляти 

вітчизняний ринок на туристичних самітах та конференціях тощо. 

6. Досліджено динаміку туристичних потоків туристичної активності 

протягом 2000-2018 років та виділено на основі цього етапи формування 

ринку туристичних послуг. Перший період  отримав назву «Формування 

ринку туристичних послуг Волинської області» і тривав з 2000–2005 рр. Він 

характеризується початком розвитку туризму в умовах глобалізації. 

Наступний період «Становлення ринку туристичних послуг Волинського 

області» (2005–2010 рр.)» характеризується створенням колективних та 

готельних засобів розміщення. Третій етап «Інфраструктуризація розвитку  

ринку туристичних послуг Волинської області» (2011–2018рр.) розвивається 

стрімко в умовах глобалізації.  

7. Виконане рейтингування соціально-економічної активності Західного 

регіонального ринку туристичних послуг, до якого було включено такі 

показники: кількість населення, середня заробітна плата, кількість 

обслуговуваних туристів суб’єктами туристичної діяльності, наявність 

готелів, колективних засобів розміщення, санаторіїв та баз відпочинку. 
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Виявлено, що  найоптимальнішою областю для розвитку туризму є Львівська. 

Не багато їй поступається  Волинська та Рівненська області. На жаль, низькі 

показники у розвитку туристичної діяльності має  Тернопільська область, яка 

вимагає рекомендацій щодо поліпшення туристичного стану. 

8. Визначено інтегральну оцінку конкурентоспроможності Західного 

регіонального ринку туристичних послуг. Для цього було використано 

загальноукраїнські показники оцінки соціально-економічного розвитку 

регіонів. Аналіз виявив, що досліджувані об’єкти (Волинська, Рівненська, 

Тернопільська та Львівська області) протягом 2015–2018 років покращили 

свій рівень інтегральної конкурентоспроможності на ринку туристичних 

послуг, однак він залишається критично низьким, хоча й поступово зростає.  

10. Проаналізовано функціонування туристичних кластерів у 

Волинській області. Визначено, що структуру туристичного кластеру 

становлять сектор виробництва туристичних послуг, сервісний сектор, 

допоміжний сектор та сектор забезпечення життєдіяльності туристичного 

кластеру. Обґрунтовано досвід кластеризації у європейських країнах. 

Досліджено, що найбільше кластерних формувань зосереджено в Італії, 

Угорщині, Франції, Польщі та країнах Балтики. На сьогодні в Україні 

налічується близько 50 туристичних кластерів у різних регіонах, але вони не 

так розвинені, як кластери іноземних країн. Основними причинами, які 

заважають функціонувати туристичним кластерам та займати провідні місця 

на РТП, є занедбаність туристичних атракцій, низький рівень інфраструктури 

та військові дії у країні. Охарактеризувавши основні чинники формування 

регіонального туристичного кластеру було проведено SWOT–аналіз, який є 

основним та універсальним інструментом аналізу в туристичній галузі. 

Сильними сторонами створення та формування регіонального туристичного 

кластеру у Волинській області було визначено такі чинники: наявність значної 

кількості ресурсів для розвитку кількох видів туризму, розвиненого 

готельного комплексу, багатої історико-культурної спадщини, природних 

пам'яток та бальнеологічних ресурсів, сприятлива екологічна ситуація тощо. 
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До слабких сторін належать – відсутність зв’язку між туристичними 

підприємствами, вузами та НДІ, відсутність сформованих кластерів в 

економіці Волинської області, низька конкурентоспроможність готельного 

фонду, незадовільний стан об’єктів історико-культурної спадщини тощо. 
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Додаток Б 

Туристичні потоки у Волинській області за період 2000–2019 рр. 

Роки 

Кількість туристів, 

обслугованих 

туроператорами та 

турагентами, усього 

У тому числі 

в’їзні (іноземні) 

туристи 

виїзні 

туристи 

внутрішні 

туристи 

2000 73126 1793 3299 68034 

2001 47819 520 1768 45531 

2002 60701 2138 4170 54393 

2003 60945 2479 3870 54596 

2004 58239 3665 5976 48598 

2005 57319 3433 8983 44903 

2006 64254 4083 8137 52034 

2007 68687 5103 10246 53338 

2008 67044 5826 7796 53422 

2009 45674 3357 5784 36533 

2010 52041 4021 7740 40280 

2011 14657 1193 5881 7583 

2012 19789 991 8312 10486 

2013 19490 1095 12019 6376 

2014 14593 349 8073 6171 

2015 15620 645 9327 5648 

2016 26526 486 19446 6594 

2017 17047 679 12429 3939 

2018 21807 448 15396 5963 

2019 27403 556 23635 3212 

Примітка: укладено за матеріалами Головного управління статистики у 

Волинській області 



176 

 

Додаток В 

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника 

Волинської області з 2008 по 2015 роки 

Рік Середній показник заробітної плати 

2005 рік 591 грн 

2006 рік 773 грн 

2007 рік 1013 грн 

2008 рік 1380 грн 

2009 рік 1427 грн 

2010 рік 1692  грн 

2011 рік 1994  грн 

2012 рік 2339 грн 

2013 рік 2580 грн 

2014 рік 2721 грн 

2015 рік 3291 грн 

Примітка: укладено за матеріалами Головного управління статистики у 

Волинській області 
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Додаток Г 

Середньомісячна номінальна заробітна платаодного штатного працівника 

Волинської області з 2008 до 2015 р. (укладено за матеріалами Головного 

управління статистики у Волинській області) 
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Додаток Д 

Демографічна ситуація у Волинській області 

Додаток Д.1 

Приріст населення Волинської області 

Роки Кількість населення 

2000 1067,7 тис.осіб 

2001 1 064 тис.осіб 

2002 1060,7 тис.осіб 

2003 1054,7 тис.осіб 

2004 1048,8 тис.осіб 

2005 1044,8 тис.осіб 

2006 1040,4 тис.осіб 

2007 1038,0 тис.осіб 

2008 1036,4 тис.осіб 

2009 1036,2 тис. осіб 

2010 1036,7 тис. осіб 

2011 1037,2 тис. осіб 

2012 1040,1 тис. осіб. 

2013 1041,3 тис. осіб 

2014 1042,9 тис. осіб 

2015 1042,7 тис. осіб 

Примітка: укладено на основі [133] 
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Додаток Д.2 

Природниій приріст населення у Волинській області 

Кількість народжених, осіб 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

11924 11431 11780 11883 12468 12756 13728 13990 15301 15290 14848 14620 

Кількість померлих, осіб 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

14742 14854 15459 15175 16012 15615 15471 15594 14628 14362 13842 14742 

Природний приріст 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

–3311 –3074 –3576 –2707 –3256 –1887 –1481 –293 +662 +486 +778 –3311 

Примітка: укладено за даними [133] 
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Додаток Е 

Економічні показники діяльності суб’єктів туристичної діяльності  

Додаток Е.1 

Показники роботи туроператорів Волинської області у 2014 році, тис. грн 

Дохід від 

надання 

туристичних 

послуг (без 

ПДВ, 

акцизів і 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів) 

У
 т

о
м

у
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и
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і 
в
ід
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к
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й
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ї 

д
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У тому числі 

Витрати 

на 

утримання 

власних 

турагентів 

м
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о
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ш
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п
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в
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4396,9 222,3 1283,0 1537,8 349,4 601,1 208,2 54,1 325,0 --
 

Примітка: укладено за даними [191] 
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Додаток Е.2 

Показники роботитурагентів Волинської області у 2014 році, тис. грн 

Доход від 

надання 

туристичних 

послуг (без 

ПДВ, 

акцизів і 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів) 

У тому 

числі від 

екскурсійної 

діяльності 

Сума 

комісійних, 

агентських 

і інших 

винагород 

Операційні 

витрати 

У тому числі 

М
ат

ер
іа

л
ь
н

і 

в
и

тр
ат

и
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и
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о
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ій
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і 

в
и
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и
 

523,4 111,9 411,5 427,2 35,6 197,2 72,1 6,6 115,7 

Примітка: укладено за даними [135] 
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Додаток Е.3 

Показники роботи суб'єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність 

Волинської області у 2014 році, тис. грн 

Доход від 

надання 

туристичних 

послуг (без 

ПДВ, 

акцизів і 

аналогічних 

обов'язкових 

платежів) 

У тому 

числі від 

екскурсійної 

діяльності 

Сума 

комісійних, 

агентських 

і інших 

винагород 

Операційні 

витрати 

У тому числі 

М
ат

ер
іа

л
ь
н

і 

в
и

тр
ат

и
 

В
и

тр
ат

и
 н
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о
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110,2 110,2 - 88,9 46,0 22,9 8,9 - 11,1 

Примітка: укладено за даними [135] 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Е.4 

Витрати суб'єктів туристичної діяльності Волинської області на послуги сторонніх організацій, що використовуються при виробництві 

туристичного продукту у 2014 році 

Усього, 

тис. 

грн 

У тому числі 

На розміщення і 

проживання 

На 

харчу-

вання 

На 

медичне 

обслуго-

вування 

На 

екскурс-

сійне 

обслуго-

вування 

На візове 

обслугову-

вання 

На транспортне обслуговування 

 

На послуги 

культурно-

освітнього, 

культурно- 

дозвільного 

характеру, 

організаціям 

культури 

 

На інші 

послуги, що 

використо-

вуються при 

виробництві 

туристичного 

продукту 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 
у

 г
о

те
л
я
х

 т
а 

ан
ал

о
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н

и
х
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2355,6 1963,9 759,0 1204,9 – – 10,8 14,9 299,7 - - - - 268,1 31,6 - 66,3 

Примітка: укладено за даними [135] 
 

 

 



Додаток Ж 

Порівняльна таблиця фінансування розвитку туризму в окремих 

адміністративних одиницях України, тис. грн. 

№ Назва адміністративної  

одиниці 
2016 рік 2017 рік 

1 м. Луцьк 451 900 

2 м. Харків 470 896 

3 Рівненська область 200 250 

4 Чернівецька область 300 400 

5 Львівська область 500 500 

6 Тернопільська область 500 1400 

7 Закарпатська область 1608 3000 

8 Івано-Франківська область 1000 2650 

9 Полтавська область 350 350 

10 Херсонська область 555 – 

11 Запорізька область 500 – 

12 Одеська область – 4000 

13 Волинська область 80 100 

Примітка: укладено за даними [52] 
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Додаток И 

Туристичні потоки у Волинській області з 2000 до 2018 рік 

Роки 

Кількість 

туристів, 

яким надані 

послуги 

суб’єктамиту

р.діяльності 

області- 

усього 

Із загальної кількості туристів 

 

Кількість 

екскурсантів 
Іноземні 

туристи 

Туристи-

громадяни 

України, які 

виїжджали за 

кордон 

Внутрішні 

туристи 

2000 73126 1793 3299 68034 18990 

2001 47819 520 1768 45531 25015 

2002 60701 2138 4170 54393 30928 

2003 60945 2479 3870 54596 35542 

2004 58239 3665 5976 48598 36586 

2005 57319 3433 8963 44903 57283 

2006 64254 4083 8137 52034 40552 

2007 68687 5103 10246 53338 35665 

2008 67044 5826 7796 53422 37293 

2009 45674 3357 5784 36533 27593 

2010 52041 4021 7740 40280 27481 

2011 14657 1193 5881 7583 20164 

2012 19789 991 8312 10486 16850 

2013 19490 1095 12019 6376 14591 

2014 14593 349 8073 6171 11728 

2015 15620 645 9327 5648 13640 

2016 26526 486 19446 6594 – 

2017 17047 679 12429 3939 – 

2018 21807 448 15396 5963 – 

Примітка: укладено за даними [135] 
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Додаток К 

Динаміка показників оцінки конкурентоспроможності адміністративних 

областей Західного регіонального ринку туристичних послуг(2015–2018 рр.) 

Додаток К.1 

Динаміка показників конкурентоспроможності ринку туристичних послуг  

Волинської області за 2015–2018 рр. 

№ Показники 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Показники туристичного ринку 

1 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 

(юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника 
0.0118 0.0114 0.0132 0.0147 

2 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 

(фопи) регіону до загальноукраїнського показника 
0.0336 0.0288 0.0249 0.0268 

3 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (юр 
особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0020 0.0011 0.0001 0.0007 

4 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0221 0.0144 0.0137 0.0149 

5 

Питома вага кількості реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр. особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0059
452 

0.0125
62751 

0.0041
171 

0.0029
979 

6 
Питома вага кількості реалізованих населенню 
турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0030

605 

0.0028

82095 

0.0059

314 

0.0024

675 

7 
Питома вага кількості реалізованих населенню 
турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0362

401 

0.0377

73874 

0.0237

347 

0.0197

808 

8 

Питома вага вартості реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0001

074 

0.0026

04621 

0.0014

343 

0.0012

308 

9 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0041
85 

0.0039
10806 

0.0066
207 

0.0024
355 

10 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0278
363 

0.0226
32899 

0.0198
504 

0.0181
945 

11 
Питома вага кількості туристів, обслугованих 
турагентами (фіз особи) регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0345

203 

0.0333

92432 

0.0237

179 

0.0204

96 

12 
Питома вага кількості туристів, обслугованих 
туроператорами (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0061

401 

0.0082

95617 

0.0022

617 

0.0026

33 

13 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

турагентами (юр особи) регіону до загальноукраїнського 
показника 

0.0097

649 

0.0038

56473 

0.0068

717 

0.0020

681 

14 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

туроператорами туристичними путівками в Україні (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0060

217 

0.0040

52175 

0.0021

15 

0.0022

338 
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Продовження додатку К.1 

1 2 3 4 5 6 

15 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

населенню турагентами туристичними путівками (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0024
407 

0.0054
35164 

0.0087
862 

0.0029
77 

16 
Питома вага кількості туроднів за реалізованими 
турагентами туристичними путівками (фіз особи) регіону 

до загальноукраїнського показника 

0.0062

816 

0.0290

49311 

0.0224

807 

0.0189

258 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення, грн 
23218 30387 34310 49987 

18 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення, грн 

24473.

5 

28312.

5 

35710.

3 

46475.

1 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського 

населення, проміле 

134 45.3 76 146.5 

Показники економічної ефективності 

20 
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього 

року, % 
98.6 100.2 105.7 102.2 

21 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 

на одну особу населення, грн 

17690.

8 

21422.

4 

26066.

9 

29798.

5 

22 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

відсотків до попереднього року, % 
95.4 102.1 104.4 103.1 

23 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 

100 гектарів угідь, грн 
761.2 774 810.9 838.4 

24 
Індекс будівельної продукції будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 
133.8 110.6 99 100.7 

25 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 
особу населення,  грн 

1047.4 1262.7 1430.2 1772 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 143.3 111.8 114.6 109.9 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього 
року 

102.5 97.5 105.5 112.1 

28 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку року, грн 

5190.1 5665.3 6632.5 7488.9 

29 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу 

на початок року 

91.5 95 106.4 103.3 

30 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування, грн 

238.6 225.9 255.9 251 

31 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції, % 
2.5 2.2 2.2 0.3 

32 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 
605.8 578.1 663 694.4 

Показники фінансової самодостатності 

33 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів 
(без трансфертів), відсотків до попереднього року, % 

166.3 147.7 158.7 104.9 

34 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у 

розрахунку на одиницю населення, тис. грн 
1.8 2.6 4.2 4.4 
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Продовження додатку К.1 

1 2 3 4 5 6 

35 

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. грн 

0.6 0.8 0.8 0.9 

36 
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за 
грошовими зобов’язаннями платників податків, відсотків 

до початку року 

144.1 110.3 132.2 143.3 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у 
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 

3.1 2.9 3 3 

38 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з 

урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного населення, одиниць 

459 469.5 448.7 402.4 

39 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
суб’єктами господарювання 

32.6 37.1 54.1 63.1 

40 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання 

23.3 23.5 23 20.3 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 109.8 98.5 113.3 109.9 

42 
Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за 
методологією МОП), відсотків до економічно активного 

населення відповідного віку 

9.8 11.5 12.5 11.4 

43 
Індекс реальної заробітної плати, відсотків до 
відповідного періоду попереднього року, % 

78.9 109 125.5 112.7 

44 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, 

відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 

звітного періоду, % 

2.2 0.5 1.5 1.2 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям державного та місцевого значення в 

регіоні, кілометрівна тис. кв. кілометрів 

307.1 288.4 288.7 89 

46 

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення, 

тис. тонн кілометрів 

6486.6 3522.3 3766.5 3275.4 

47 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 
особу населення, кв. метрів 

22.2 22.5 23 23.5 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних ресурсів, спожитих у 

регіоні за звітний період на душу населення регіону, тонн 
нафтового еквіваленту 

0.82 0.73 0.8 0.87 

49 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону, % 

8.5 21.7 21.8 22 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної 

форми навчання сільської місцевості, що 

використовують у навчально-виховномупроцесі 
комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, відсотків 

до загальної кількості таких закладів, % 

70.9 75.1 78.3 78.3 
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Закінчення додатку  К.1 

1 2 3 4 5 6 

51 

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 

підвезення до місця навчання і додому, відсотків до 

загальної кількості учнів, якітого потребують, % 

97.6 97.7 98.1 97.2 

52 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, 
відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку, % 

74.8 74.2 71.1 67.8 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 
Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

13.2 12.9 13.1 13.2 

54 
Середня очікувана тривалість життя при народженні, 

років 
71.35 71.51 71.76 71.94 

55 
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

12.8 12.5 11.5 10.9 

56 
Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення, тис. відвідувань за зміну 
178.7 179.4 180 180.4 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній кількості дітей даної 

категорії, % 

93.9 94.1 94.9 95.1 

58 

Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

11 9 7 7 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.17 0.14 0.13 0.09 

60 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктіврегіону, відсотків 

0.5 0.6 0.6 1.2 
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Додаток К.2 

Динаміка показників конкурентоспроможності ринку туристичних послуг  

Рівненської області за 2015–2018 рр. 

№ Показники 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Показники туристичного ринку 

1 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 

(юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника 
0.0146 0.0141 0.0149 0.0147 

2 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 
(фопи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0236 0.0240 0.0197 0.0268 

3 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0015 0.0006 0.0004 0.0004 

4 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0138 0.0118 0.0126 0.0207 

5 
Питома вага кількості реалізованих туроператорами 
туристичних путівок (юр. особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0013 0.0004 0.0005 0.0003 

6 
Питома вага кількості реалізованих населенню 
турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0027 0.0067 0.0086 0.0041 

7 

Питома вага кількості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0120 0.0135 0.0152 0.0252 

8 

Питома вага вартості реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0013 0.0003 0.0005 0.0002 

9 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0026 0.0079 0.0122 0.0045 

10 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0132 0.0150 0.0136 0.0274 

11 
Питома вага кількості туристів, обслугованих 
турагентами (фіз особи) регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0149 0.0159 0.0157 0.0271 

12 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

туроператорами (юр особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0013 0.0004 0.0004 0.0002 

13 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

турагентами (юр особи) регіону до загальноукраїнського 
показника 

0.0031 0.0075 0.0091 0.0034 

14 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

туроператорами туристичними путівками в Україні (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0021 0.0008 0.0007 0.0004 

15 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

населенню турагентами туристичними путівками (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0052 0.0091 0.0118 0.0042 

 



191 

 

Продовження додатку К.2 

1 2 3 4 5 6 

16 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

турагентами туристичними путівками (фіз особи) регіону 

до загальноукраїнського показника 

0.0172 0.0152 0.0136 0.0184 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення, грн 
24762 30350 33958 42038 

18 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 
населення, грн 

26042 29757 36539 47729 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського 

населення, проміле 

130.1 50.8 116.1 171.7 

Показники економічної ефективності 

20 
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього 

року, % 
100.3 98.1 109.3 95.6 

21 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 
на одну особу населення, грн 

22484 25449 29596 32481 

22 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

відсотків до попереднього року, % 
93.2 105 104.2 101.9 

23 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 
100 гектарів угідь, грн 

796.5 833.1 868.7 892.9 

24 
Індекс будівельної продукції будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 
64.7 83.7 114.4 130.9 

25 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 
особу населення,  грн 

1147.9 1035.9 1347.6 2175.8 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 144.9 112.3 115 109.3 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього 

року 
126.9 91.2 134.6 108.7 

28 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 
населення наростаючим підсумком з початку року, грн 

3494.5 3408.5 5095.2 5680.3 

29 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу 

на початок року 

83.6 91.3 106.2 99.5 

30 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 

особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування, грн 

189.8 157 145.9 115.3 

31 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 
обсязі реалізованої промислової продукції, % 

0.8 0.4 0.4 0 

32 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 
325.7 267.3 329.9 354.5 

Показники фінансової самодостатності 

33 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів 

(без трансфертів), відсотків до попереднього року, % 
139.5 147.6 147.8 111.7 

34 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у 
розрахунку на одиницю населення, тис. грн 

1.7 2.4 3.6 4 

35 

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. грн 

0.5 0.6 0.9 1.3 
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Продовження додатку К.2 

36 
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за 
грошовими зобов’язаннями платників податків, відсотків 

до початку року 

98.9 112.7 158.5 87.7 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 
2.6 2.4 2.5 2.5 

38 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з 

урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного населення, одиниць 

359 369.8 341.6 325.5 

39 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
суб’єктами господарювання 

45.3 45.1 48.9 46.9 

40 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 
мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання 

32.4 38.8 40.6 42.6 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 106.7 91.2 101.3 106.6 

42 

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків до економічно активного 

населення відповідного віку 

9.9 10.6 11.6 9.7 

43 
Індекс реальної заробітної плати, відсотків до 
відповідного періоду попереднього року, % 

58.5 107.1 119.4 111.6 

44 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, 

відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 
звітного періоду, % 

1.4 0.5 4 1.6 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям державного та місцевого значення в 
регіоні, кілометрів 

на тис. кв. кілометрів 

254.7 253.3 253.3 100.7 

46 

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення, 
тис. тонн кілометрів 

6319.7 6513.2 7367.6 2387.1 

47 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 
21.8 22 22.3 22.3 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних ресурсів, спожитих у 

регіоні за звітний період на душу населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

1.13 0.97 0.97 0.87 

49 
Частка сумарної потужності котелень на альтернативних 
видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону, % 

9.3 17 19.5 20 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної 

форми навчання сільської місцевості, що 

використовують у навчально-виховному 

процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, 
відсотків до загальної кількості таких закладів, % 

91.4 92.8 94.8 94.8 
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Закінчення додатку К.2 

51 
Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 
підвезення до місця навчання і додому, відсотків до 

загальної кількості учнів, якітого потребують, % 

93 98.6 97.8 97.4 

52 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, 
відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку, % 

52 49.4 49.5 46.2 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 
Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 

населення, проміле 
12.7 12.5 12.6 12.5 

54 
Середня очікувана тривалість життя при народженні, 

років 
71.16 71.35 71.56 71.62 

55 
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного 

населення, проміле 
13.9 13.5 12.4 11.5 

56 
Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення, тис. відвідувань за зміну 
245.4 247.8 211.7 210.7 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній кількості дітей даної 

категорії, % 

95.3 96.2 97.7 98 

58 
Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти 
життя та здоров’я особи на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

11 9 9 8 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.4 0.29 0.23 0.19 

60 
Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 
збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктіврегіону, відсотків 

0.4 0.4 0.6 3.8 
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Додаток К.3 

Динаміка показників конкурентоспроможності ринку туристичних послуг  

Тернопільської області за 2015–2018 рр. 

№ Показники 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Показники туристичного ринку 

1 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 

(юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника 
0.0112 0.0103 0.0098 0.0109 

2 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 
(фопи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0165 0.0204 0.0162 0.0175 

3 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0008 0.0003 0.0002 0.0003 

4 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0098 0.0067 0.0089 0.0108 

5 
Питома вага кількості реалізованих туроператорами 
туристичних путівок (юр. особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0018 0.0009 0.0013 0.0013 

6 
Питома вага кількості реалізованих населенню 
турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0024 0.0019 0.0035 0.0018 

7 

Питома вага кількості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0110 0.0127 0.0106 0.0084 

8 

Питома вага вартості реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0002 0.0001 0.0001 0.0001 

9 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0017 0.0031 0.0038 0.0022 

10 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0131 0.0130 0.0123 0.0093 

11 
Питома вага кількості туристів, обслугованих 
турагентами (фіз особи) регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0165 0.0154 0.0147 0.0121 

12 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

туроператорами (юр особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0015 0.0009 0.0011 0.0013 

13 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

турагентами (юр особи) регіону до загальноукраїнського 
показника 

0.0023 0.0026 0.0034 0.0017 

14 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

туроператорами туристичними путівками в Україні (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0015 0.0005 0.0007 0.0006 

15 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

населенню турагентами туристичними путівками (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0026 0.0050 0.0052 0.0024 
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Продовження додатка К.3 

1 2 3 4 5 6 

16 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

турагентами туристичними путівками (фіз особи) регіону 

до загальноукраїнського показника 

0.0121 0.0135 0.0270 0.0121 

16 

17 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення, грн 
20228 24963 29247 38593 

18 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення, грн 

23241.

2 

26884.

4 

32898.

3 

43512.

5 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського 

населення, проміле 

104.7 36 70.9 196.9 

Показники економічної ефективності 

20 
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього 

року, % 
92.1 110.3 108.5 98.2 

21 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 
на одну особу населення, грн 

11075.
8 

14814.
3 

18451.
2 

20771.
8 

22 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

відсотків до попереднього року, % 
89.1 104.4 106.6 103.9 

23 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 
100 гектарів угідь, грн 

841.1 874.2 936.5 1014.2 

24 
Індекс будівельної продукції будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 
95.9 129.6 103.1 93.6 

25 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 
особу населення,  грн 

889.2 1268.9 1494 1726.9 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 145.1 111.6 113.3 109.7 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього 
року 

115.2 117.2 142.3 103.7 

28 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку року, грн 

3192.7 3980.6 6525.1 6676.2 

29 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу 

на початок року 

89.7 98.6 93.5 124.1 

30 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування, грн 

47 45.8 42.8 53.4 

31 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції, % 
1.7 2.8 2.8 0.8 

32 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 
272.5 270.9 360.1 431.3 

Показники фінансової самодостатності 

33 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів 
(без трансфертів), відсотків до попереднього року, % 

155.7 145.5 144.4 119.7 

34 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у 

розрахунку на одиницю населення, тис. грн 
1.5 2.2 3.2 3.8 

35 
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 
державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. грн 

0.4 0.5 0.6 0.7 
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Продовження додатка К.3 

36 
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за 
грошовими зобов’язаннями платників податків, відсотків 

до початку року 

109.1 424.9 42 131 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 
2.8 2.3 2.3 2.2 

38 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з 

урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного населення, одиниць 

403.6 416.3 377.7 338.9 

39 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
суб’єктами господарювання 

27.5 30.1 53.2 53.2 

40 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 
мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання 

20.4 22.7 44.3 42.1 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 115 96 96.8 107.8 

42 

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків до економічно активного 

населення відповідного віку 

11.8 11.5 11.9 10.4 

43 
Індекс реальної заробітної плати, відсотків до 
відповідного періоду попереднього року, % 

77.2 109.8 129.5 113.7 

44 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, 

відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 
звітного періоду, % 

0.7 0.8 0.4 1.1 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям державного та місцевого значення в 
регіоні, кілометрів 

на тис. кв. кілометрів 

363 360.9 360.9 108.4 

46 

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення, 
тис. тонн кілометрів 

3946.6 1715.6 1777.4 2055 

47 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 
24.9 25.5 26 26.4 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних ресурсів, спожитих у 

регіоні за звітний період на душу населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

1.06 0.83 0.96 0.86 

49 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону, % 

1.7 15.1 24 25.3 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної 

форми навчання сільської місцевості, що 

використовують у навчально-виховному 
процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної кількості таких закладів, % 

71.9 74.2 79.2 79.2 
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Закінченн додатка К.3 

51 

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 
підвезення до місця навчання і додому, відсотків до 

загальної кількості учнів, які 

того потребують, % 

88.5 90.2 94.3 91.9 

52 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, 

відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку, % 
70.2 65.5 62.2 56.7 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 
Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

14.3 14.1 14 14.3 

54 
Середня очікувана тривалість життя при народженні, 

років 
73.23 73.35 73.69 73.58 

55 
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

10.1 9.4 8.8 8.1 

56 
Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення, тис. відвідувань за зміну 
204.6 204.2 205.2 207 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній кількості дітей даної 
категорії, % 

93.3 92.5 93.8 93.8 

58 

Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

8 9 10 11 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.38 0.32 0.29 0.26 

60 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктів 
регіону, відсотків 

2.7 4.4 6.1 14.7 

 

 

 



198 

 

Додаток К.4 

Динаміка показників конкурентоспроможності ринку туристичних послуг 

Львівської області протягом за 2015–2018 рр. 

№ Показники 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Показники туристичного ринку 

1 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 

(юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника 
0.0768 0.0811 0.0912 0.0775 

2 
Питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності 
(фопи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0601 0.0737 0.0713 0.0813 

3 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0370 0.0219 0.0206 0.0210 

4 

Питома вага доходу від надання туристичних послуг (без 

ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0509 0.0534 0.0619 0.1235 

5 
Питома вага кількості реалізованих туроператорами 
туристичних путівок (юр. особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0574 0.1245 0.1416 0.1672 

6 
Питома вага кількості реалізованих населенню 
турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.1200 0.0696 0.0971 0.0337 

7 

Питома вага кількості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0869 0.1624 0.1600 0.1203 

8 

Питома вага вартості реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0144 0.0179 0.0308 0.0327 

9 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0598 0.0620 0.0741 0.0226 

10 

Питома вага вартості реалізованих населенню 

турагентами туристичних путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0709 0.0796 0.0847 0.0891 

11 
Питома вага кількості туристів, обслугованих 
турагентами (фіз особи) регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0947 0.1462 0.1309 0.1132 

12 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

туроператорами (юр особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0372 0.0620 0.0445 0.0352 

13 

Питома вага кількості туристів, обслугованих 

турагентами (юр особи) регіону до загальноукраїнського 
показника 

0.0757 0.0592 0.0790 0.0197 

14 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

туроператорами туристичними путівками в Україні (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.0620 0.0991 0.0766 0.0915 

15 

Питома вага кількості туроднів за реалізованими 

населенню турагентами туристичними путівками (юр 

особи) регіону до загальноукраїнського показника 

0.1223 0.0849 0.1039 0.0286 
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16 
Питома вага кількості туроднів за реалізованими 
турагентами туристичними путівками (фіз особи) регіону 

до загальноукраїнського показника 

0.1030 0.1595 0.1410 0.1081 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення, грн 
28731 37338 45319 58221 

18 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення, грн 
28795 33673 41908 55510 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського 

населення, проміле 

93.7 83.5 86.2 129.9 

Показники економічної ефективності 

20 
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього 

року, % 
98.5 99.3 106 102.4 

21 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку 

на одну особу населення, грн 
21275 26592 32344 39681 

22 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

відсотків до попереднього року, % 
96.9 102 105.7 104.7 

23 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 

100 гектарів угідь, грн 
871.8 891.9 948.3 996.5 

24 
Індекс будівельної продукції будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 
120.1 122.3 111.9 111.5 

25 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 

особу населення,  грн 
1457.4 1945.5 2478.8 3410 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 145.2 111.9 113 110.1 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього 
року 

106.5 130.7 126 101.9 

28 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком з початку року, грн 

4555.8 6512.8 9025.7 9194.1 

29 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу 

на початок року 

90.8 99.3 106.9 99.2 

30 
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування, грн 

495.8 434.5 472.5 367.8 

31 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції, % 
2.1 1.9 1.9 0.8 

32 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 
475.7 496.5 626.2 750.6 

Показники фінансової самодостатності 

33 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів 
(без трансфертів), відсотків до попереднього року, % 

1659 147.7 134.6 113.8 

34 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у 

розрахунку на одиницю населення, тис. грн 
2.3 2.6 5 5.7 

35 
Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 
державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. грн 

0.7 0.8 1.5 2.1 
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36 
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за 
грошовими зобов’язаннями платників податків, відсотків 

до початку року 

148.5 110.3 135.7 136.8 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 
3.4 3.2 3.3 3.4 

38 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з 

урахуванням мікропідприємництва) у розрахунку на 10 
тис. осіб наявного населення, одиниць 

460.3 471.6 449.2 434.7 

39 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) 
суб’єктами господарювання 

43.8 36.6 40.7 43.2 

40 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 
мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання 

28.2 34 36.4 36.7 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 107.4 94.9 98.8 103.4 

42 

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків до економічно активного 

населення відповідного віку 

8.2 7.7 7.5 6.9 

43 
Індекс реальної заробітної плати, відсотків до 
відповідного періоду попереднього року, % 

79.4 110.3 123.6 112.7 

44 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, 

відсотків до фонду оплати праці за останній місяць 
звітного періоду, % 

4.1 3.4 2.2 1.7 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг загального користування 

з твердим покриттям державного та місцевого значення в 
регіоні, кілометрів 

на тис. кв. кілометрів 

384.1 376.2 377.6 85.7 

46 

Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення, 
тис. тонн кілометрів 

8061 4964.8 5316.8 4220.4 

47 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 
22.8 22.8 28.1 23.6 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних ресурсів, спожитих у 

регіоні за звітний період на душу населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

1.05 1.07 1.01 1.27 

49 

Частка сумарної потужності котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону, % 

1.1 12.8 15.2 20.5 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної 

форми навчання сільської місцевості, що 

використовують у навчально-виховному 
процесі комп’ютерну техніку, підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної кількості таких закладів, % 

48.6 61.2 82.8 82.8 
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51 

Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано 
підвезення до місця навчання і додому, відсотків до 

загальної кількості учнів, які 

того потребують, % 

91 90.7 91.5 91.9 

52 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, 

відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку, % 
59.1 56.8 55.3 53 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 
Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

13 12.7 12.7 13 

54 
Середня очікувана тривалість життя при народженні, 

років 
73.08 73.33 73.55 73.49 

55 
Кількість живонароджених на 1 тис. осіб наявного 
населення, проміле 

11 10.7 9.9 9.2 

56 
Планова ємність амбулаторнополіклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення, тис. відвідувань за зміну 
202.8 198.8 203.5 205.4 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній кількості дітей даної 
категорії, % 

90.9 92.9 94.2 95 

58 

Кількість кримінальних правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

12 13 9 9 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

1.38 1.08 0.89 0.74 

60 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових відходів, у загальній 

кількості населених пунктіврегіону, відсотків 

3.9 3.8 4.3 5 

 

 

 

 

 

 



Додаток К.5 

Динаміка інтегрального індексу конкурентоспроможності регіонів у 2015 році  

№ Назва показника 
Вагомість 

(k) 

Волинська Рівненська Львівська Тернопільська 

x I x I x I x I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показники туристичного ринку 

1 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (юр. 
особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 2.33021E-07 3.88369E-09 3.46492E-07 5.77486E-09 1.12375E-06 1.87292E-08 2.5605E-07 4.2675E-09 

2 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (фопи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 6.70712E-07 1.11785E-08 5.61921E-07 9.36535E-09 8.24314E-07 1.37386E-08 3.7692E-07 6.28201E-09 

3 

Питома вага доходу від надання 

туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 3.69762E-08 6.1627E-10 3.50414E-08 5.84024E-10 4.07853E-07 6.79754E-09 1.64994E-08 2.7499E-10 

4 

Питома вага доходу від надання 

туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (фіз. 

соби) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 4.39639E-07 7.32731E-09 3.29256E-07 5.4876E-09 6.58563E-07 1.0976E-08 2.24242E-07 3.73737E-09 

5 

Питома вага кількості 

реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр. особи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.166E-07 1.94334E-09 3.17636E-08 5.29393E-10 7.74478E-07 1.2908E-08 4.00575E-08 6.67625E-10 
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Продовження додатка  К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 

Питома вага кількості реалізованих 

населенню турагентами туристичних 

путівок (юр. особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 5.88921E-08 9.81535E-10 6.35469E-08 1.05911E-09 1.90246E-06 3.17077E-08 5.31569E-08 8.85949E-10 

7 

Питома вага кількості реалізованих 

населенню турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 
загальноукраїнського показника 

0.0167 7.22657E-07 1.20443E-08 2.86378E-07 4.77297E-09 1.3062E-06 2.177E-08 2.5193E-07 4.19884E-09 

8 

Питома вага вартості реалізованих 

туроператорами туристичних путівок 

(юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 -1.86098E-10 -3.1016E-12 3.20229E-08 5.33716E-10 0 0 2.51681E-09 4.19468E-11 

9 

Питома вага вартості реалізованих 

населенню турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 8.13875E-08 1.35646E-09 6.1496E-08 1.02493E-09 8.18203E-07 1.36367E-08 3.87669E-08 6.46114E-10 

10 

Питома вага вартості реалізованих 

населенню турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 5.54537E-07 9.24228E-09 3.13633E-07 5.22722E-09 1.01862E-06 1.6977E-08 2.99167E-07 4.98612E-09 

11 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (фіз особи) 

регіону до загальноукраїнського 
показника 

0.0167 6.88252E-07 1.14709E-08 3.55515E-07 5.92525E-09 1.44703E-06 2.41172E-08 3.78721E-07 6.31202E-09 

12 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих туроператорами (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 1.205E-07 2.00833E-09 3.18034E-08 5.30057E-10 4.1153E-07 6.85883E-09 3.4047E-08 5.6745E-10 

13 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (юр особи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.93015E-07 3.21692E-09 7.31523E-08 1.2192E-09 1.10487E-06 1.84145E-08 5.05939E-08 8.43231E-10 
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Продовження додатка  К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 

Питома вага кількості туроднів за 

реалізованими туроператорами 

туристичними путівками в Україні 

(юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 1.18132E-07 1.96887E-09 4.89894E-08 8.1649E-10 8.58187E-07 1.43031E-08 3.3354E-08 5.559E-10 

15 

Питома вага кількості туроднів за 

реалізованими населенню 
турагентами туристичними путівками 

(юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 4.64938E-08 7.74896E-10 1.22924E-07 2.04873E-09 1.94454E-06 3.2409E-08 5.85501E-08 9.75834E-10 

16 

Питома вага кількості туроднів за 

реалізованими турагентами 

туристичними путівками (фіз особи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.23332E-07 2.05553E-09 4.08917E-07 6.81529E-09 1.59625E-06 2.66042E-08 2.77733E-07 4.62888E-09 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку на 

одну особу населення, грн 

0.0167 0.464480764 0.007741346 0.589038489 0.009817308 0.517575766 0.008626263 0.464877908 0.007747965 

18 

Наявний дохід населення у 

розрахунку на одну особу населення, 

грн 

0.0167 0.489597294 0.008159955 0.619491888 0.010324865 0.518741307 0.008645688 0.534126974 0.008902116 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення, у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного сільського 

населення, проміле 

0.0167 0.002680695 4.46782E-05 0.003094819 5.15803E-05 0.001687704 2.81284E-05 0.002406204 4.01034E-05 

Показники економічної ефективності 

20 
Індекс промислової продукції, 

відсотків до попереднього року, % 
0.0167 0.001972511 3.28752E-05 0.002385937 3.97656E-05 0.001774174 2.95696E-05 0.002116632 3.52772E-05 

21 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.353908015 0.005898467 0.534861316 0.008914355 0.383275497 0.006387925 0.254542946 0.004242382 
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Продовження додатка  К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

22 

Індекс обсягу сільськогосподарського 

виробництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.001908494 3.18082E-05 0.002217042 3.69507E-05 0.001745351 2.90892E-05 0.002047686 3.41281E-05 

23 

Обсяг виробництва продукції 

сільського господарства на 100 

гектарів сільськогосподарських угідь, 

грн 

0.0167 0.015227957 0.000253799 0.018947143 0.000315786 0.015704825 0.000261747 0.019330076 0.000322168 

24 
Індекс будівельної продукції 
будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002676694 4.46116E-05 0.001539084 2.56514E-05 0.002163289 3.60548E-05 0.002203963 3.67327E-05 

25 

Обсяг виконаних будівельних робіт у 

розрахунку на одну особу населення,  

грн 

0.0167 0.020953446 0.000349224 0.027306247 0.000455104 0.026254146 0.000437569 0.020435506 0.000340592 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 0.0167 0.002866743 4.77791E-05 0.003446881 5.7448E-05 0.002615454 4.35909E-05 0.003334672 5.55779E-05 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, 

відсотків до попереднього року 
0.0167 0.002050531 3.41755E-05 0.003018697 5.03116E-05 0.001918291 3.19715E-05 0.002647514 4.41252E-05 

28 

Обсяг капітальних інвестицій (крім 

інвестицій з державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку 

року, грн 

0.0167 0.103828993 0.001730483 0.083127171 0.001385453 0.082070426 0.00136784 0.073374316 0.001222905 

29 

Темп зростання (зменшення) обсягу 

прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), відсотків до 

обсягу на початок року 

0.0167 0.001830474 3.05079E-05 0.001988677 3.31446E-05 0.001635462 2.72577E-05 0.002061475 3.43579E-05 

30 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у 
розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку 

інвестування, грн 

0.0167 0.004773239 7.9554E-05 0.004514963 7.52494E-05 0.008931355 0.000148856 0.001080148 1.80025E-05 

31 

Частка реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової 

продукції, % 

0.0167 5.00107E-05 8.33511E-07 1.90304E-05 3.17173E-07 3.75717E-05 6.26195E-07 3.90678E-05 6.5113E-07 



206 

 

Продовження додатка  К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

32 
Обсяг експорту товарів у розрахунку 

на одну особу населення, дол. США 
0.0167 0.012119149 0.000201986 0.007747752 0.000129129 0.008569262 0.000142821 0.006262567 0.000104376 

Показники фінансової самодостатності 

33 

Темп зростання (зменшення) доходів 

місцевих бюджетів (без трансфертів), 

відсотків до попереднього року, % 

0.0167 0.003326863 5.54477E-05 0.003318426 5.53071E-05 0.029885879 0.000498098 0.003578281 5.9638E-05 

34 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у розрахунку на 

одиницю населення, тис. грн 

0.0167 3.6007E-05 6.00117E-07 4.04396E-05 6.73993E-07 4.11746E-05 6.86243E-07 3.44714E-05 5.74523E-07 

35 

Капітальні видатки місцевих 
бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку 

на одну особу населення, тис. грн 

0.0167 1.20008E-05 2.00013E-07 1.1894E-05 1.98233E-07 1.23513E-05 2.05855E-07 9.19131E-06 1.53189E-07 

36 

Темп зростання (зменшення) 

податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників податків, 

відсотків до початку року 

0.0167 0.002882747 4.80458E-05 0.002352633 3.92106E-05 0.002674902 4.45817E-05 0.002507324 4.17887E-05 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку на 10 

тис. осіб наявного населення, 

одиниць 

0.0167 6.20138E-05 1.03356E-06 6.18488E-05 1.03081E-06 6.09906E-05 1.01651E-06 6.43479E-05 1.07246E-06 

38 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку 

на 10 тис. осіб наявного населення, 
одиниць 

0.0167 0.009182385 0.00015304 0.008539892 0.000142332 0.008291838 0.000138197 0.009275494 0.000154592 

39 

Частка обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктів середнього 

підприємництва (у загальному обсязі 

реалізованої продукції (товарів, 

послуг) суб’єктами господарювання 

0.0167 0.000652167 1.08695E-05 0.001077596 1.79599E-05 0.000788778 1.31463E-05 0.000632001 1.05333E-05 
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Продовження додатка  К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 

Частка обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у загальному 

обсязі реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання 

0.0167 0.000466119 7.76865E-06 0.000770731 1.28455E-05 0.000507751 8.46252E-06 0.000468829 7.81382E-06 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 0.0167 0.002196569 3.66095E-05 0.00253818 4.2303E-05 0.001934504 3.22417E-05 0.002642917 4.40486E-05 

42 

Рівень безробіття населення у віці 

15—70 років (за методологією МОП), 

відсотків до економічно активного 

населення відповідного віку 

0.0167 0.000196049 3.26748E-06 0.000235501 3.92502E-06 0.00014746 2.45767E-06 0.000271185 4.51975E-06 

43 

Індекс реальної заробітної плати, 

відсотків до відповідного періоду 

попереднього року, % 

0.0167 0.001578408 2.63068E-05 0.001391598 2.31933E-05 0.001430096 2.38349E-05 0.001774201 2.957E-05 

44 

Сума заборгованості з виплати 

заробітної плати, відсотків до фонду 

оплати праці за останній місяць 

звітного періоду, % 

0.0167 4.40091E-05 7.33485E-07 3.33032E-05 5.55053E-07 7.36008E-05 1.22668E-06 1.60859E-05 2.68098E-07 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування з твердим 

покриттям державного та місцевого 

значення в регіоні, кілометрів на тис. 
кв. кілометрів 

0.0167 0.006143595 0.000102393 0.006058804 0.00010098 0.00691913 0.000115319 0.008342429 0.00013904 

46 

Обсяг вантажообороту 

автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 

1000 осіб населення, тис. тонн 

кілометрів 

0.0167 0.129765737 0.002162762 0.150333032 0.002505551 0.145215026 0.00242025 0.090700372 0.001511673 
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Продовження додатка К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

47 

Загальна площа житлового фонду у 

розрахунку на одну особу населення, 

кв. метрів 

0.0167 0.000444113 7.40189E-06 0.000518578 8.64297E-06 0.000410473 6.84121E-06 0.000572248 9.53747E-06 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних 

ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період на душу населення 

регіону, тонн нафтового еквіваленту 

0.0167 1.64019E-05 2.73366E-07 2.68804E-05 4.48007E-07 1.86564E-05 3.1094E-07 2.43594E-05 4.05989E-07 

49 

Частка сумарної потужності котелень 
на альтернативних видах палива в 

регіоні, відсотків до загальної 

потужності котелень регіону, % 

0.0167 0.000170042 2.83403E-06 0.000221228 3.68714E-06 1.95571E-05 3.25952E-07 3.90678E-05 6.5113E-07 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх навчальних 

закладів денної форми навчання 

сільської місцевості, що 

використовують у навчально-

виховномупроцесі комп’ютерну 

техніку, підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної кількості таких 

закладів, % 

0.0167 0.001418366 2.36394E-05 0.002174223 3.62371E-05 0.000875248 1.45875E-05 0.001652397 2.754E-05 

51 

Частка дітей сільської місцевості, для 

яких організовано підвезення до місця 

навчання і додому, відсотків до 
загальної кількості учнів, якітого 

потребують, % 

0.0167 0.001952505 3.25418E-05 0.002212284 3.68714E-05 0.001639065 2.73178E-05 0.002033897 3.38983E-05 

52 

Питома вага дітей, охоплених 

позашкільною освітою, відсотків до 

загальної кількості дітей шкільного 

віку, % 

0.0167 0.001496387 2.49398E-05 0.001236976 2.06163E-05 0.001064401 1.774E-05 0.001613328 2.68888E-05 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 
Загальний коефіцієнт смертності на 1 

тис. осіб наявного населення, проміле 
0.0167 0.000264066 4.40111E-06 0.000302108 5.03513E-06 0.00023393 3.89884E-06 0.00032864 5.47733E-06 
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Закінчення додатка К.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

54 
Середня очікувана тривалість життя 

при народженні, років 
0.0167 0.001427369 2.37895E-05 0.001692754 2.82126E-05 0.001316244 2.19374E-05 0.001682963 2.80494E-05 

55 
Кількість живонароджених на 1 тис. 

осіб наявного населення, проміле 
0.0167 0.000256064 4.26774E-06 0.000330653 5.51089E-06 0.000197901 3.29835E-06 0.000232116 3.8686E-06 

56 

Планова ємність 

амбулаторнополіклінічних закладів на 

10 тис. осіб населення, тис. 

відвідувань за зміну 

0.0167 0.003574927 5.95821E-05 0.005837576 9.72929E-05 0.003653092 6.08849E-05 0.004702096 7.83683E-05 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у 

сімейних формах виховання, у 

загальній кількості дітей даної 

категорії, % 

0.0167 0.001878486 3.13081E-05 0.002266997 3.77833E-05 0.001637264 2.72877E-05 0.00214421 3.57368E-05 

58 

Кількість кримінальних 

правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 тис. 

осіб населення, одиниць 

0.0167 0.000220055 3.66758E-06 0.000261668 4.36113E-06 0.000215916 3.5986E-06 0.000183854 3.06423E-06 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних джерел на 1 

млрд. гривень валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.0167 3.39855E-06 5.66425E-08 9.5152E-06 1.58587E-07 2.46012E-05 4.1002E-07 8.73167E-06 1.45528E-07 

60 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання 
твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених пунктів 

регіону, відсотків 

0.0167 1.00003E-05 1.66671E-07 9.5152E-06 1.58587E-07 6.99979E-05 1.16663E-06 6.20497E-05 1.03416E-06 

  1.0000  0.0275  0.0349  0.0297  0.0254 

 
 

 



Додаток К.6 

Динаміка інтегрального індексу конкурентоспроможності регіонів у 2016 році  

№ Назва показника 
Вагомість 

(k) 

Волинська Рівненська Львівська Тернопільська 

x I x I x I x I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показники туристичного ринку 

1 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (юр. 
особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 2.26235E-07 3.77058E-09 3.36501E-07 5.60834E-09 1.20149E-06 2.00249E-08 2.36121E-07 3.93535E-09 

2 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (фопи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 5.73355E-07 9.55592E-09 5.70456E-07 9.50759E-09 1.06953E-06 1.78255E-08 4.67006E-07 7.78343E-09 

3 

Питома вага доходу від 

надання туристичних послуг 

(без ПДВ, акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 1.91868E-08 3.1978E-10 1.34959E-08 2.24932E-10 1.34748E-07 2.24581E-09 4.88192E-09 8.13653E-11 

4 

Питома вага доходу від 

надання туристичних послуг 
(без ПДВ, акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 2.86297E-07 4.77161E-09 2.80963E-07 4.68272E-09 7.02721E-07 1.1712E-08 1.51556E-07 2.52594E-09 

5 

Питома вага кількості 

реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр. 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 2.48987E-07 4.14978E-09 1.06415E-08 1.77359E-10 1.98322E-06 3.30536E-08 1.97127E-08 3.28545E-10 

6 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського 
показника 

0.0167 5.5323E-08 9.22051E-10 1.59972E-07 2.66619E-09 9.95033E-07 1.65839E-08 4.15638E-08 6.92731E-10 
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Продовження додатка  К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 7.5334E-07 1.25557E-08 3.21702E-07 5.3617E-09 2.66649E-06 4.44414E-08 2.90874E-07 4.84791E-09 

8 

Питома вага вартості 
реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 4.97721E-08 8.29535E-10 8.01329E-09 1.33555E-10 6.29828E-08 1.04971E-09 0 0 

9 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 7.59026E-08 1.26504E-09 1.88395E-07 3.13991E-09 8.57943E-07 1.4299E-08 6.87543E-08 1.1459E-09 

10 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 
загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.50442E-07 7.50736E-09 3.5565E-07 5.9275E-09 1.17438E-06 1.9573E-08 2.96999E-07 4.94998E-09 

11 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (фіз 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 6.65688E-07 1.10948E-08 3.7775E-07 6.29583E-09 2.37438E-06 3.9573E-08 3.51682E-07 5.86136E-09 

12 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих туроператорами 

(юр особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 1.63622E-07 2.72703E-09 9.00224E-09 1.50037E-10 8.57159E-07 1.4286E-08 2.01562E-08 3.35936E-10 

13 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (юр 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 7.48157E-08 1.24693E-09 1.77409E-07 2.95682E-09 8.06703E-07 1.34451E-08 5.91606E-08 9.8601E-10 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

14 

Питома вага кількості туроднів 

за реалізованими 

туроператорами туристичними 

путівками в Україні (юр особи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 7.87307E-08 1.31218E-09 1.82042E-08 3.03403E-10 1.52553E-06 2.54255E-08 9.42023E-09 1.57004E-10 

15 

Питома вага кількості туроднів 
за реалізованими населенню 

турагентами туристичними 

путівками (юр особи) регіону 

до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.06398E-07 1.77329E-09 2.17581E-07 3.62634E-09 1.26974E-06 2.11623E-08 1.13777E-07 1.89628E-09 

16 

Питома вага кількості туроднів 

за реалізованими турагентами 

туристичними путівками (фіз 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 5.78803E-07 9.64672E-09 3.61915E-07 6.03192E-09 2.61493E-06 4.35821E-08 3.09035E-07 5.15058E-09 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 

Валовий регіональний продукт 

(у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.607898053 0.010131634 0.72196584 0.012032764 0.672626994 0.01121045 0.573697213 0.00956162 

18 
Наявний дохід населення у 
розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.566397262 0.009439954 0.707869071 0.011797818 0.606612677 0.010110211 0.617854639 0.010297577 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного сільського населення, 

проміле 

0.0167 0.000906233 1.51039E-05 0.00120843 2.01405E-05 0.001503956 2.50659E-05 0.000827347 1.37891E-05 

Показники економічної ефективності 

20 

Індекс промислової продукції, 

відсотків до попереднього 

року, % 

0.0167 0.002004519 3.34086E-05 0.002333603 3.88934E-05 0.001788586 2.98098E-05 0.002534902 4.22484E-05 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.428559424 0.007142657 0.605383225 0.01008972 0.479053453 0.007984224 0.340460786 0.005674346 

22 

Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва, відсотків до 
попереднього року, % 

0.0167 0.002042529 3.40421E-05 0.00249774 4.1629E-05 0.001837225 3.06204E-05 0.002399309 3.99885E-05 

23 

Обсяг виробництва продукції 

сільського господарства на 100 

гектарів сільськогосподарських 

угідь, грн 

0.0167 0.015484024 0.000258067 0.019817784 0.000330296 0.016066918 0.000267782 0.020090777 0.000334846 

24 

Індекс будівельної продукції 

будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002212573 3.68762E-05 0.001991056 3.31843E-05 0.002202921 3.67153E-05 0.002978453 4.96409E-05 

25 

Обсяг виконаних будівельних 

робіт у розрахунку на одну 

особу населення,  грн 

0.0167 0.025260565 0.000421009 0.024641991 0.0004107 0.035047047 0.000584117 0.029161734 0.000486029 

26 
Індекс споживчих цін, 

відсотків 
0.0167 0.002236579 3.72763E-05 0.002671393 4.45232E-05 0.002015569 3.35928E-05 0.002564779 4.27463E-05 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, 

відсотків до попереднього року 
0.0167 0.001950505 3.25084E-05 0.002169466 3.61578E-05 0.002354243 3.92374E-05 0.002693477 4.48913E-05 

28 

Обсяг капітальних інвестицій 

(крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну 
особу населення наростаючим 

підсумком з початку року, грн 

0.0167 0.113335465 0.001888924 0.081081403 0.001351357 0.1173249 0.001955415 0.091481757 0.001524696 

29 

Темп зростання (зменшення) 

обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу), відсотків до обсягу 

на початок року 

0.0167 0.001900492 3.16749E-05 0.002171845 3.61974E-05 0.001788586 2.98098E-05 0.002266014 3.77669E-05 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на 

одну особу населення 

наростаючим підсумком з 

початку інвестування, грн 

0.0167 0.004519173 7.53195E-05 0.003734716 6.22453E-05 0.007827063 0.000130451 0.00105257 1.75428E-05 

31 

Частка реалізованої 

інноваційної продукції у 
загальному обсязі реалізованої 

промислової продукції, % 

0.0167 4.40091E-05 7.33485E-07 9.5152E-06 1.58587E-07 3.39688E-05 5.66146E-07 6.43479E-05 1.07246E-06 

32 

Обсяг експорту товарів у 

розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 

0.0167 0.011565005 0.00019275 0.006358533 0.000105976 0.008943965 0.000149066 0.006225796 0.000103763 

Показники фінансової самодостатності 

33 

Темп зростання (зменшення) 

доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002954766 4.92461E-05 0.003511109 5.85185E-05 0.00266049 4.43415E-05 0.003343865 5.57311E-05 

34 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у розрахунку на 

одиницю населення, тис. грн 

0.0167 5.20112E-05 8.66853E-07 5.70912E-05 9.5152E-07 4.65789E-05 7.76316E-07 5.05587E-05 8.42646E-07 

35 

Капітальні видатки місцевих 

бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу 
населення, тис. грн 

0.0167 1.60018E-05 2.66697E-07 1.42728E-05 2.3788E-07 1.41528E-05 2.35879E-07 1.14895E-05 1.91492E-07 

36 

Темп зростання (зменшення) 

податкового боргу за 

грошовими зобов’язаннями 

платників податків, відсотків 

до початку року 

0.0167 0.002206571 3.67762E-05 0.002680908 4.46818E-05 0.001986746 3.31124E-05 0.009765009 0.00016275 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку 
на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 

0.0167 5.80128E-05 9.66879E-07 5.70912E-05 9.5152E-07 5.73877E-05 9.56461E-07 5.28569E-05 8.80949E-07 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць 

0.0167 0.00939244 0.000156541 0.008796803 0.000146613 0.008495403 0.00014159 0.009567364 0.000159456 

39 

Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 
суб’єктів середнього 

підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання 

0.0167 0.000742191 1.23698E-05 0.001072839 1.78806E-05 0.000659074 1.09846E-05 0.000691754 1.15292E-05 

40 

Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у 

загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктами господарювання 

0.0167 0.00047012 7.83533E-06 0.000922974 1.53829E-05 0.000612236 1.02039E-05 0.000521688 8.6948E-06 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 0.0167 0.00197051 3.28418E-05 0.002169466 3.61578E-05 0.001709322 2.84887E-05 0.002206261 3.6771E-05 

42 

Рівень безробіття населення у 
віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків 

до економічно активного 

населення відповідного віку 

0.0167 0.000230057 3.83429E-06 0.000252153 4.20255E-06 0.000138453 2.30755E-06 0.00026429 4.40484E-06 

43 

Індекс реальної заробітної 

плати, відсотків до 

відповідного періоду 

попереднього року, % 

0.0167 0.002180565 3.63427E-05 0.002547695 4.24616E-05 0.001986746 3.31124E-05 0.002523411 4.20569E-05 

44 

Сума заборгованості з виплати 

заробітної плати, відсотків до 

фонду оплати праці за останній 

місяць звітного періоду, % 

0.0167 1.00003E-05 1.66671E-07 1.1894E-05 1.98233E-07 6.09906E-05 1.01651E-06 1.83841E-05 3.06401E-07 

Показники розвитку інфраструктури 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

45 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування з 

твердим покриттям державного 

та місцевого значення в регіоні, 

кілометрів на тис. кв. 

кілометрів 

0.0167 0.005769498 9.61583E-05 0.006025501 0.000100425 0.006776815 0.000112947 0.008294167 0.000138236 

46 

Обсяг вантажообороту 
автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-

кілометрів на 1000 осіб 

населення, тис. тонн кілометрів 

0.0167 0.070464319 0.001174405 0.15493601 0.002582267 0.089438377 0.00149064 0.039427749 0.000657129 

47 

Загальна площа житлового 

фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 

0.0167 0.000450115 7.50191E-06 0.000523336 8.72227E-06 0.000410473 6.84121E-06 0.000586037 9.76728E-06 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних 

ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період на душу 

населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

0.0167 1.46015E-05 2.43358E-07 2.30744E-05 3.84573E-07 1.90167E-05 3.16945E-07 1.90735E-05 3.17892E-07 

49 

Частка сумарної потужності 

котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, 
відсотків до загальної 

потужності котелень регіону, % 

0.0167 0.000434111 7.23518E-06 0.000404396 6.73993E-06 0.000230327 3.83879E-06 0.000347025 5.78375E-06 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх 

навчальних закладів денної 

форми навчання сільської 

місцевості, що використовують 

у навчально-виховному 

процесі комп’ютерну техніку, 

підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної кількості 

таких закладів, % 

0.0167 0.001502388 2.50398E-05 0.002207527 3.67921E-05 0.001102232 1.83705E-05 0.001705256 2.84209E-05 
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Продовження додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

51 

Частка дітей сільської 

місцевості, для яких 

організовано підвезення до 

місця навчання і додому, 

відсотків до загальної кількості 

учнів, які 

того потребують, % 

0.0167 0.001954506 3.25751E-05 0.002345497 3.90916E-05 0.001633661 2.72277E-05 0.002072966 3.45494E-05 

52 

Питома вага дітей, охоплених 

позашкільною освітою, 

відсотків до загальної кількості 

дітей шкільного віку, % 

0.0167 0.001484384 2.47397E-05 0.001175127 1.95855E-05 0.001022968 1.70495E-05 0.001505313 2.50886E-05 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 

Загальний коефіцієнт 

смертності на 1 тис. осіб 

наявного населення, проміле 

0.0167 0.000258065 4.30108E-06 0.00029735 4.95583E-06 0.000228526 3.80877E-06 0.000324043 5.40072E-06 

54 
Середня очікувана тривалість 

життя при народженні, років 
0.0167 0.00143057 2.38428E-05 0.001697274 2.82879E-05 0.001320748 2.20125E-05 0.001685721 2.80954E-05 

55 

Кількість живонароджених на 1 

тис. осіб наявного населення, 

проміле 

0.0167 0.000250063 4.16771E-06 0.000321138 5.3523E-06 0.000192497 3.20828E-06 0.000216028 3.60047E-06 

56 

Планова ємність 

амбулаторнополіклінічних 

закладів на 10 тис. осіб 

населення, тис. відвідувань за 
зміну 

0.0167 0.003588931 5.98155E-05 0.005894667 9.82444E-05 0.003581034 5.96839E-05 0.004692903 7.8215E-05 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній 

кількості дітей даної 

категорії, % 

0.0167 0.001882487 3.13748E-05 0.002288406 3.81401E-05 0.001673293 2.78882E-05 0.002125824 3.54304E-05 
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Закінчення додатка К.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58 

Кількість кримінальних 

правопорушень вчинених 

проти життя та здоров’я особи 

на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

0.0167 0.000180044 3.00074E-06 0.000214092 3.5682E-06 0.00023393 3.89884E-06 0.000206836 3.44726E-06 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних 
джерел на 1 млрд. гривень 

валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.0167 2.79839E-06 4.66399E-08 6.89852E-06 1.14975E-07 1.91968E-05 3.19947E-07 7.35276E-06 1.22546E-07 

60 

Частка населених пунктів, у 

яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових 

відходів, у загальній кількості 

населених пунктів регіону, 

відсотків 

0.0167 1.20008E-05 2.00013E-07 9.5152E-06 1.58587E-07 6.81964E-05 1.13661E-06 0.000101119 1.68532E-06 

  1.0000  0.0316  0.0398  0.0347  0.0298 
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Додаток К.7 

Розрахункові параметри конкурентоспроможності Західного регіонального ринку туристичних послуг за 2017 р. 

№ Назва показника 
Вагомість  

(k) 

Волинська Рівненська Львівська Тернопільська 

x I x I x I x I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показники туристичного ринку 

1 

Питома вага кількості 

суб'єктів туристичної 

діяльності (юр. Особи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 2.61648E-07 4.36079E-09 3.54841E-07 5.91402E-09 1.38444E-06 2.30741E-08 2.22699E-07 3.71165E-09 

2 

Питома вага кількості 

суб'єктів туристичної 

діяльності (фопи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.96058E-07 8.26763E-09 4.68593E-07 7.80989E-09 1.02489E-06 1.70815E-08 3.71373E-07 6.18955E-09 

3 

Питома вага доходу від 

надання туристичних 

послуг (без ПДВ, акцизів і 

аналогічних обов'язкових 

платежів) (юр особи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 0 0 1.03317E-08 1.72195E-10 1.12054E-07 1.86756E-09 3.74751E-09 6.24585E-11 

4 

Питома вага доходу від 

надання туристичних 

послуг (без ПДВ, акцизів і 

аналогічних обов'язкових 

платежів) (фіз особи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 2.72066E-07 4.53443E-09 2.98857E-07 4.98095E-09 8.55822E-07 1.42637E-08 2.02955E-07 3.38258E-09 

5 

Питома вага кількості 

реалізованих туропе-

раторами туристичних 

путівок (юр. Особи) регіону 

до загально-українського 

показника 

0.0167 8.0029E-08 1.33382E-09 1.20066E-08 2.00111E-10 2.29161E-06 3.81935E-08 2.85688E-08 4.76146E-10 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.16325E-07 1.93875E-09 2.03698E-07 3.39496E-09 1.491E-06 2.485E-08 7.99955E-08 1.33326E-09 

7 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.72484E-07 7.87473E-09 3.62086E-07 6.03477E-09 2.62323E-06 4.37206E-08 2.42404E-07 4.04007E-09 

8 

Питома вага вартості 

реалізованих туропе-раторами 

туристичних путівок (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 2.63592E-08 4.39321E-10 1.09294E-08 1.82156E-10 2.95883E-07 4.93138E-09 8.32416E-10 1.38736E-11 

9 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.30115E-07 2.16858E-09 2.89887E-07 4.83145E-09 1.07594E-06 1.79323E-08 8.55874E-08 1.42646E-09 

10 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 3.94778E-07 6.57963E-09 3.23665E-07 5.39442E-09 1.26783E-06 2.11305E-08 2.81276E-07 4.68793E-09 

11 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (фіз 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 4.72147E-07 7.86912E-09 3.73395E-07 6.22325E-09 2.09859E-06 3.49764E-08 3.3662E-07 5.61034E-09 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

Питома вага кількості 

туристів, обслугованих 

туроператорами (юр особи) 

регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.29117E-08 7.15195E-10 9.38843E-09 1.56474E-10 5.43102E-07 9.0517E-09 2.32345E-08 3.87242E-10 

13 

Питома вага кількості 

туристів, обслугованих 

турагентами (юр особи) 

регіону до загально-

українського показника 

0.0167 1.35135E-07 2.25225E-09 2.16623E-07 3.61038E-09 1.16498E-06 1.94164E-08 7.7409E-08 1.29015E-09 

14 

Питома вага кількості 

туроднів за реалізованими 

туроператорами туристичними 

путівками в Україні (юр 

особи) регіону до загально-

українського показника 

0.0167 3.99767E-08 6.66279E-10 1.71141E-08 2.85235E-10 1.12015E-06 1.86691E-08 1.42155E-08 2.36925E-10 

15 

Питома вага кількості 

туроднів за реалізованими 

населенню турагентами 

туристичними путівками (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського 

показника 

0.0167 1.73436E-07 2.8906E-09 2.80964E-07 4.68274E-09 1.61342E-06 2.68903E-08 1.18693E-07 1.97821E-09 

16 

Питома вага кількості 

туроднів за реалізованими 

турагентами туристичними 

путівками (фіз особи) регіону 

до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.47398E-07 7.45663E-09 3.24679E-07 5.41132E-09 2.28071E-06 3.80118E-08 6.19843E-07 1.03307E-08 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 

Валовий регіональний продукт 

(у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.686378458 0.011439641 0.807792949 0.013463216 0.816401115 0.013606685 0.67215168 0.011202528 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18 

Наявний дохід населення у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.714391741 0.011906529 0.869204053 0.014486734 0.754969699 0.012582828 0.756065498 0.012601092 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного сільського 

населення, проміле 

0.0167 0.001520393 2.53399E-05 0.002761787 4.60298E-05 0.001552595 2.58766E-05 0.001629415 2.71569E-05 

Показники економічної ефективності 

20 

 Індекс промислової продукції, 

відсотків до попереднього 

року, % 

0.0167 0.002114547 3.52425E-05 0.002600029 4.33338E-05 0.001909283 3.18214E-05 0.002493535 4.15589E-05 

21 

 Обсяг реалізованої 

промислової продукції у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.521473582 0.008691226 0.704036824 0.011733947 0.582678547 0.009711309 0.424043665 0.007067394 

22 

Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002088541 3.4809E-05 0.00247871 4.13118E-05 0.001903879 3.17313E-05 0.002449869 4.08312E-05 

23 

Обсяг виробництва продукції 

сільського господарства на 

100 гектарів 

сільськогосподарських угідь, 

грн 

0.0167 0.016222215 0.00027037 0.020664637 0.000344411 0.017082939 0.000284716 0.02152255 0.000358709 

24 

 Індекс будівельної продукції 

будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.001980513 3.30085E-05 0.002721347 4.53558E-05 0.002015569 3.35928E-05 0.002369433 3.94905E-05 

25 

Обсяг виконаних будівельних 

робіт у розрахунку на одну 

особу населення,  грн 

0.0167 0.028611437 0.000476857 0.032056711 0.000534279 0.044654207 0.000744237 0.03433496 0.000572249 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 0.0167 0.002292594 3.82099E-05 0.00273562 4.55937E-05 0.002035385 3.39231E-05 0.002603848 4.33975E-05 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, 

відсотків до попереднього року 
0.0167 0.002110546 3.51758E-05 0.003201865 5.33644E-05 0.002269574 3.78262E-05 0.003270323 5.45054E-05 

28 

 Обсяг капітальних інвестицій (крім 

інвестицій з державного бюджету) 

у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком 

з початку року, грн 

0.0167 0.132684496 0.002211408 0.121204624 0.002020077 0.162593662 0.002709894 0.149959206 0.00249932 

29 

 Темп зростання (зменшення) 

обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), 

відсотків до обсягу на початок року 

0.0167 0.002128551 3.54759E-05 0.002526286 4.21048E-05 0.001925496 3.20916E-05 0.002148806 3.58134E-05 

30 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

у розрахунку на одну особу 

населення наростаючим підсумком 

з початку інвестування, грн 

0.0167 0.005119329 8.53221E-05 0.003470669 5.78445E-05 0.008511616 0.00014186 0.000983624 1.63937E-05 

31 

 Частка реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової 

продукції, % 

0.0167 4.40091E-05 7.33485E-07 9.5152E-06 1.58587E-07 3.39688E-05 5.66146E-07 6.43479E-05 1.07246E-06 

32 

Обсяг експорту товарів у 

розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 

0.0167 0.013263446 0.000221057 0.007847662 0.000130794 0.011280452 0.000188008 0.008275781 0.00013793 

Показники фінансової самодостатності 

33 

 Темп зростання (зменшення) 

доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.003174823 5.29137E-05 0.003515867 5.85978E-05 0.002424499 4.04083E-05 0.003318585 5.53098E-05 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 

Доходи місцевих бюджетів 

(без трансфертів) у розрахунку 

на одиницю населення, тис. 

грн 

0.0167 8.40195E-05 1.40033E-06 8.56368E-05 1.42728E-06 8.98139E-05 1.4969E-06 7.35406E-05 1.22568E-06 

35 

Капітальні видатки місцевих 

бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу 

населення, тис. грн 

0.0167 1.60018E-05 2.66697E-07 2.14092E-05 3.5682E-07 2.67629E-05 4.46049E-07 1.37877E-05 2.29795E-07 

36 

Темп зростання (зменшення) 

податкового боргу за 

грошовими зобов’язаннями 

платників податків, відсотків 

до початку року 

0.0167 0.002644685 4.40781E-05 0.003770398 6.284E-05 0.002444316 4.07386E-05 0.000965238 1.60873E-05 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку 

на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 

0.0167 6.00133E-05 1.00022E-06 5.947E-05 9.91167E-07 5.91891E-05 9.86486E-07 5.28569E-05 8.80949E-07 

38 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з 

урахуванням 

мікропідприємництва) у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць 

0.0167 0.008976332 0.000149606 0.008125981 0.000135433 0.008091877 0.000134865 0.008680263 0.000144671 

39 

 Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього 

підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання 

0.0167 0.001082279 1.8038E-05 0.001163233 1.93872E-05 0.000732933 1.22156E-05 0.001222636 2.03773E-05 
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Продовження додатка К.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

40 

Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого 

підприємництва (з 

урахуванням 

мікропідприємництва) у 

загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктами господарювання 

0.0167 0.000460117 7.66862E-06 0.000965793 1.60965E-05 0.000655471 1.09245E-05 0.001018097 1.69683E-05 

Показники ефективності ринку праці 

41  Продуктивність праці, % 0.0167 0.002266587 3.77764E-05 0.002409725 4.01621E-05 0.001779579 2.96596E-05 0.002224647 3.70774E-05 

42 

 Рівень безробіття населення у 

віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків 

до економічно активного 

населення відповідного віку  

0.0167 0.000250063 4.16771E-06 0.000275941 4.59901E-06 0.00013485 2.2475E-06 0.000273483 4.55805E-06 

43 

 Індекс реальної заробітної 

плати, відсотків до 

відповідного періоду 

попереднього року, % 

0.0167 0.00251065 4.18442E-05 0.002840287 4.73381E-05 0.002226339 3.71057E-05 0.002976155 4.96026E-05 

44 

Сума заборгованості з виплати 

заробітної плати, відсотків до 

фонду оплати праці за 

останній місяць звітного 

періоду, % 

0.0167 3.00055E-05 5.00091E-07 9.5152E-05 1.58587E-06 3.93731E-05 6.56219E-07 9.19131E-06 1.53189E-07 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

 Щільність автомобільних 

доріг загального користування 

з твердим покриттям 

державного та місцевого 

значення в регіоні, кілометрів 

на тис. кв. кілометрів 

0.0167 0.005775499 9.62583E-05 0.006025501 0.000100425 0.006802035 0.000113367 0.008294167 0.000138236 
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46 

 Обсяг вантажообороту 

автомобільного та 

залізничного транспорту, тис. 

тонн-кілометрів на 1000 осіб 

населення, тис. тонн 

кілометрів 

0.0167 0.075349589 0.001255826 0.175260479 0.002921008 0.095779498 0.001596325 0.040848031 0.000680801 

47 

Загальна площа житлового 

фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 

0.0167 0.000460117 7.66862E-06 0.000530472 8.84121E-06 0.00050595 8.4325E-06 0.000597528 9.9588E-06 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

 Обсяги паливноенергетичних 

ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період на душу 

населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

0.0167 1.60018E-05 2.66697E-07 2.30744E-05 3.84573E-07 1.79358E-05 2.9893E-07 2.20612E-05 3.67686E-07 

49 

Частка сумарної потужності 

котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, 

відсотків до загальної 

потужності котелень регіону, 

% 

0.0167 0.000436111 7.26852E-06 0.000463866 7.7311E-06 0.000273562 4.55937E-06 0.000551564 9.19274E-06 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх 

навчальних закладів денної 

форми навчання сільської 

місцевості, що 

використовують у навчально-

виховному 

процесі комп’ютерну техніку, 

підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної 

кількості таких закладів, % 

0.0167 0.001566405 2.61067E-05 0.002255103 3.7585E-05 0.001491346 2.48558E-05 0.001820165 3.03361E-05 
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51 

Частка дітей сільської 

місцевості, для яких 

організовано підвезення до 

місця навчання і додому, 

відсотків до загальної кількості 

учнів, які 

того потребують, % 

0.0167 0.001962508 3.27085E-05 0.002326467 3.87744E-05 0.001648072 2.74679E-05 0.002167192 3.61199E-05 

52 

Питома вага дітей, охоплених 

позашкільною освітою, 

відсотків до загальної кількості 

дітей шкільного віку, % 

0.0167 0.001422367 2.37061E-05 0.001177506 1.96251E-05 0.000995946 1.65991E-05 0.001429473 2.38245E-05 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 

Загальний коефіцієнт 

смертності на 1 тис. осіб 

наявного населення, проміле 

0.0167 0.000262066 4.36776E-06 0.000299729 4.99548E-06 0.000228526 3.80877E-06 0.000321745 5.36242E-06 

54 
Середня очікувана тривалість 

життя при народженні, років 
0.0167 0.001435571 2.39262E-05 0.001702269 2.83712E-05 0.001324711 2.20785E-05 0.001693535 2.82256E-05 

55 

Кількість живонароджених на 

1 тис. осіб наявного населення, 

проміле 

0.0167 0.000230057 3.83429E-06 0.000294971 4.91619E-06 0.000178085 2.96809E-06 0.000202239 3.37065E-06 

56 

Планова ємність 

амбулаторнополіклінічних 

закладів на 10 тис. осіб 

населення, тис. відвідувань за 

зміну 

0.0167 0.003600934 6.00156E-05 0.00503592 8.3932E-05 0.003665702 6.1095E-05 0.004715885 7.85981E-05 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

виховуються у сімейних 

формах виховання, у загальній 

кількості дітей даної категорії, 

% 

0.0167 0.001898491 3.16415E-05 0.002324088 3.87348E-05 0.001696712 2.82785E-05 0.002155701 3.59283E-05 
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58 

Кількість кримінальних 

правопорушень вчинених 

проти життя та здоров’я особи 

на 10 тис. осіб населення, 

одиниць 

0.0167 0.000140034 2.3339E-06 0.000214092 3.5682E-06 0.000161872 2.69787E-06 0.000229818 3.83029E-06 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих 

речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень 

валового регіонального 

продукту, тис. тонн 

0.0167 2.59834E-06 4.33057E-08 5.47124E-06 9.11873E-08 1.57741E-05 2.62901E-07 6.6633E-06 1.11055E-07 

60 

Частка населених пунктів, у 

яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових 

відходів, у загальній кількості 

населених пунктів регіону, 

відсотків 

0.0167 1.20008E-05 2.00013E-07 1.42728E-05 2.3788E-07 7.72037E-05 1.28673E-06 0.000140188 2.33647E-06 

  1.0000  0.0375  0.0468  0.0424  0.0362 

Примітка: розрахунки виконано у програмі MS Excel 



ДодатокК.8 

Динаміка інтегрального індексу конкурентоспроможності регіонів у 2018 році  

№ Назва показника 
Вагомість 

(k) 

Волинська Рівненська Львівська Тернопільська 

x J x J x J x J 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показники туристичного ринку 

1 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (юр. 
особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 2.92342E-07 4.87236E-09 3.50396E-07 5.83993E-09 1.13668E-06 1.89447E-08 2.49307E-07 4.15512E-09 

2 

Питома вага кількості суб'єктів 

туристичної діяльності (фопи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 5.34391E-07 8.90652E-09 6.38215E-07 1.06369E-08 1.20572E-06 2.00953E-08 4.00266E-07 6.6711E-09 

3 

Питома вага доходу від надання 

туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 1.2231E-08 2.03849E-10 9.55008E-09 1.59168E-10 1.19741E-07 1.99568E-09 5.47027E-09 9.11711E-11 

4 

Питома вага доходу від надання 

туристичних послуг (без ПДВ, 
акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) (фіз 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 2.95258E-07 4.92096E-09 4.92882E-07 8.21469E-09 1.96658E-06 3.27764E-08 2.46315E-07 4.10525E-09 

5 

Питома вага кількості 

реалізованих туроператорами 

туристичних путівок (юр. особи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 5.76393E-08 9.60655E-10 6.60243E-09 1.1004E-10 2.75385E-06 4.58975E-08 2.7571E-08 4.59517E-10 

6 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 4.7029E-08 7.83817E-10 9.74254E-08 1.62376E-09 3.48288E-07 5.80481E-09 3.8826E-08 6.47101E-10 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 

Питома вага кількості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 3.93384E-07 6.5564E-09 5.9968E-07 9.99466E-09 1.90833E-06 3.18055E-08 1.92083E-07 3.20139E-09 

8 

Питома вага вартості 

реалізованих туроператорами 
туристичних путівок (юр особи) 

регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 2.2288E-08 3.71467E-10 4.67731E-09 7.79551E-11 3.29756E-07 5.49593E-09 8.03757E-10 1.3396E-11 

9 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 4.63886E-08 7.73143E-10 1.07547E-07 1.79245E-09 1.48857E-07 2.48095E-09 4.88372E-08 8.13954E-10 

10 

Питома вага вартості 

реалізованих населенню 

турагентами туристичних 

путівок (фіз особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 3.61651E-07 6.02751E-09 6.52295E-07 1.08716E-08 1.34533E-06 2.24221E-08 2.12626E-07 3.54376E-09 

11 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (фіз 
особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 4.07693E-07 6.79488E-09 6.43496E-07 1.07249E-08 1.78009E-06 2.96682E-08 2.75946E-07 4.5991E-09 

12 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих туроператорами 

(юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 5.03392E-08 8.38987E-10 3.66228E-09 6.1038E-11 3.74542E-07 6.24237E-09 2.9152E-08 4.85867E-10 

13 

Питома вага кількості туристів, 

обслугованих турагентами (юр 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 3.90394E-08 6.50657E-10 8.05479E-08 1.34247E-09 9.6491E-08 1.60818E-09 3.76378E-08 6.27296E-10 

14 

Питома вага кількості туроднів 

за реалізованими 

туроператорами туристичними 

путівками в Україні (юр особи) 
регіону до загальноукраїнського 

показника 

0.0167 4.23534E-08 7.0589E-10 9.59774E-09 1.59962E-10 1.38915E-06 2.31524E-08 1.24201E-08 2.07001E-10 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 

Питома вага кількості туроднів 

за реалізованими населенню 

турагентами туристичними 

путівками (юр особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 5.72215E-08 9.53691E-10 1.00497E-07 1.67496E-09 2.56378E-07 4.27296E-09 5.32855E-08 8.88091E-10 

16 

Питома вага кількості туроднів 

за реалізованими турагентами 
туристичними путівками (фіз 

особи) регіону до 

загальноукраїнського показника 

0.0167 3.7628E-07 6.27133E-09 4.36785E-07 7.27974E-09 1.68763E-06 2.81272E-08 2.75537E-07 4.59229E-09 

Показники економічної та соціальної згуртованості 

17 

Валовий регіональний продукт (у 

фактичних цінах) у розрахунку 

на одну особу населення, грн 

0.0167 1 0.016666667 1 0.016666667 1.048824834 0.017480414 0.886940534 0.014782342 

18 

Наявний дохід населення у 

розрахунку на одну особу 

населення, грн 

0.0167 0.929743733 0.015495729 1.135379894 0.018922998 1 0.016666667 1 0.016666667 

19 

Загальний коефіцієнт вибуття 

сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного сільського населення, 

проміле 

0.0167 0.00293076 4.8846E-05 0.0040844 6.80733E-05 0.002339831 3.89972E-05 0.004525135 7.54189E-05 

Показники економічної ефективності 

20 

Індекс промислової продукції, 

відсотків до попереднього 
року, % 

0.0167 0.002044529 3.40755E-05 0.002274133 3.79022E-05 0.001844431 3.07405E-05 0.002256821 3.76137E-05 

21 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у розрахунку на одну 

особу населення, грн 

0.0167 0.596124992 0.009935417 0.77267948 0.012877991 0.714851297 0.011914188 0.477375466 0.007956258 

22 

Індекс обсягу 

сільськогосподарського 

виробництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002062534 3.43756E-05 0.002423997 4.04E-05 0.001885864 3.14311E-05 0.002387818 3.9797E-05 

23 

Обсяг виробництва продукції 

сільського господарства на 100 

гектарів сільськогосподарських 

угідь, грн 

0.0167 0.016772359 0.000279539 0.021240306 0.000354005 0.01795124 0.000299187 0.023308243 0.000388471 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 

Індекс будівельної продукції 

будівництва, відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002014521 3.35754E-05 0.003113849 5.18975E-05 0.002008363 3.34727E-05 0.002151105 3.58517E-05 

25 

Обсяг виконаних будівельних 

робіт у розрахунку на одну особу 

населення,  грн 

0.0167 0.035449215 0.00059082 0.051757933 0.000862632 0.061429355 0.001023823 0.039687445 0.000661457 

26 Індекс споживчих цін, відсотків 0.0167 0.002198569 3.66428E-05 0.002600029 4.33338E-05 0.001983143 3.30524E-05 0.002521113 4.20186E-05 

Показники інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішньоекономічної співпраці 

27 
Індекс капітальних інвестицій, 

відсотків до попереднього року 
0.0167 0.002242581 3.73763E-05 0.002585756 4.30959E-05 0.001835424 3.05904E-05 0.002383222 3.97204E-05 

28 

Обсяг капітальних інвестицій 
(крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну 

особу населення наростаючим 

підсумком з початку року, грн 

0.0167 0.14981695 0.002496949 0.135122984 0.00225205 0.165627312 0.002760455 0.153431771 0.002557196 

29 

Темп зростання (зменшення) 

обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного 

капіталу), відсотків до обсягу на 

початок року 

0.0167 0.002066535 3.44422E-05 0.002366906 3.94484E-05 0.001786784 2.97797E-05 0.002852053 4.75342E-05 

30 

Обсяг прямих іноземних 

інвестицій у розрахунку на одну 

особу населення наростаючим 

підсумком з початку 

інвестування, грн 

0.0167 0.005021303 8.36884E-05 0.002742757 4.57126E-05 0.006625492 0.000110425 0.001227232 2.04539E-05 

31 

Частка реалізованої інноваційної 
продукції у загальному обсязі 

реалізованої промислової 

продукції, % 

0.0167 5.99923E-06 9.99871E-08 0 0 1.41528E-05 2.35879E-07 1.83841E-05 3.06401E-07 

32 

Обсяг експорту товарів у 

розрахунку на одну особу 

населення, дол. США 

0.0167 0.01389161 0.000231527 0.008432846 0.000140547 0.013521462 0.000225358 0.009912093 0.000165202 

Показники фінансової самодостатності 

33 

Темп зростання (зменшення) 

доходів місцевих бюджетів (без 

трансфертів), відсотків до 

попереднього року, % 

0.0167 0.002098543 3.49757E-05 0.00265712 4.42853E-05 0.002049797 3.41633E-05 0.002750932 4.58489E-05 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 

Доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів) у розрахунку на 

одиницю населення, тис. грн 

0.0167 8.80206E-05 1.46701E-06 9.5152E-05 1.58587E-06 0.000102424 1.70707E-06 8.73298E-05 1.4555E-06 

35 

Капітальні видатки місцевих 

бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу 
населення, тис. грн 

0.0167 1.80023E-05 3.00039E-07 3.09244E-05 5.15407E-07 3.75717E-05 6.26195E-07 1.60859E-05 2.68098E-07 

36 

Темп зростання (зменшення) 

податкового боргу за грошовими 

зобов’язаннями платників 

податків, відсотків до початку 

року 

0.0167 0.002866743 4.77791E-05 0.002086208 3.47701E-05 0.002464132 4.10689E-05 0.003010628 5.01771E-05 

Показники розвитку малого та середнього підприємництва 

37 

Кількість суб’єктів середнього 

підприємництва у розрахунку на 

10 тис. осіб наявного населення, 

одиниць 

0.0167 6.00133E-05 1.00022E-06 5.947E-05 9.91167E-07 6.09906E-05 1.01651E-06 5.05587E-05 8.42646E-07 

38 

Кількість суб’єктів малого 

підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у 

розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення, одиниць 

0.0167 0.008050091 0.000134168 0.007742994 0.00012905 0.007830666 0.000130511 0.007788565 0.000129809 

39 

Частка обсягу реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього 

підприємництва (у загальному 

обсязі реалізованої продукції 

(товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання 

0.0167 0.001262326 2.10388E-05 0.001115657 1.85943E-05 0.00077797 1.29662E-05 0.001222636 2.03773E-05 

40 

Частка обсягу реалізованої 

продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва 

(з урахуванням 

мікропідприємництва) у 

загальному обсязі реалізованої 
продукції (товарів, послуг) 

суб’єктами господарювання 

0.0167 0.000406103 6.76839E-06 0.001013369 1.68895E-05 0.000660875 1.10146E-05 0.000967537 1.61256E-05 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Показники ефективності ринку праці 

41 Продуктивність праці, % 0.0167 0.002198569 3.66428E-05 0.002535801 4.22633E-05 0.001862446 3.10408E-05 0.002477448 4.12908E-05 

42 

Рівень безробіття населення у 

віці 15—70 років (за 

методологією МОП), відсотків 

до економічно активного 

населення відповідного віку 

0.0167 0.000228057 3.80095E-06 0.000230744 3.84573E-06 0.000124042 2.06736E-06 0.00023901 3.98351E-06 

43 

Індекс реальної заробітної плати, 

відсотків до відповідного 
періоду попереднього року, % 

0.0167 0.002254584 3.75764E-05 0.002654741 4.42457E-05 0.002029981 3.3833E-05 0.002613041 4.35507E-05 

44 

Сума заборгованості з виплати 

заробітної плати, відсотків до 

фонду оплати праці за останній 

місяць звітного періоду, % 

0.0167 2.40039E-05 4.00065E-07 3.80608E-05 6.34347E-07 3.03659E-05 5.06098E-07 2.52786E-05 4.21311E-07 

Показники розвитку інфраструктури 

45 

Щільність автомобільних доріг 

загального користування з 

твердим покриттям державного 

та місцевого значення в регіоні, 

кілометрів на тис. кв. кілометрів 

0.0167 0.001780461 2.96743E-05 0.002395452 3.99242E-05 0.001543588 2.57265E-05 0.002491237 4.15206E-05 

46 

Обсяг вантажообороту 

автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів 

на 1000 осіб населення, тис. тонн 

кілометрів 

0.0167 0.065525034 0.001092084 0.056784338 0.000946406 0.076028346 0.001267139 0.047227807 0.00078713 

47 
Загальна площа житлового 
фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 

0.0167 0.00047012 7.83533E-06 0.000530472 8.84121E-06 0.000424884 7.08141E-06 0.000606721 1.0112E-05 

Показники відновлюваної енергетики та енергоефективність 

48 

Обсяги паливноенергетичних 

ресурсів, спожитих у регіоні за 

звітний період на душу 

населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

0.0167 1.74022E-05 2.90037E-07 2.06956E-05 3.44926E-07 2.26196E-05 3.76993E-07 1.9763E-05 3.29383E-07 
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Продовження додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49 

Частка сумарної потужності 

котелень на альтернативних 

видах палива в регіоні, відсотків 

до загальної потужності котелень 

регіону, % 

0.0167 0.000440112 7.3352E-06 0.00047576 7.92933E-06 0.000369039 6.15066E-06 0.000581441 9.69068E-06 

Показники доступності та якості послуг у сфері освіти 

50 

Частка загальноосвітніх 

навчальних закладів денної 
форми навчання сільської 

місцевості, що використовують у 

навчально-виховному 

процесі комп’ютерну техніку, 

підключену до Інтернету, 

відсотків до загальної кількості 

таких закладів, % 

0.0167 0.001566405 2.61067E-05 0.002255103 3.7585E-05 0.001491346 2.48558E-05 0.001820165 3.03361E-05 

51 

Частка дітей сільської 

місцевості, для яких 

організовано підвезення до місця 

навчання і додому, відсотків до 

загальної кількості учнів, які 

того потребують, % 

0.0167 0.001944503 3.24084E-05 0.002316951 3.86159E-05 0.001655278 2.7588E-05 0.002112035 3.52006E-05 

52 

Питома вага дітей, охоплених 
позашкільною освітою, відсотків 

до загальної кількості дітей 

шкільного віку, % 

0.0167 0.00135635 2.26058E-05 0.001099006 1.83168E-05 0.000954512 1.59085E-05 0.001303072 2.17179E-05 

Показники доступності та якості послуг у сфері охорони здоров'я 

53 

Загальний коефіцієнт смертності 

на 1 тис. осіб наявного 

населення, проміле 

0.0167 0.000264066 4.40111E-06 0.00029735 4.95583E-06 0.00023393 3.89884E-06 0.00032864 5.47733E-06 

54 
Середня очікувана тривалість 

життя при народженні, років 
0.0167 0.001439172 2.39862E-05 0.001703697 2.83949E-05 0.00132363 2.20605E-05 0.001691007 2.81834E-05 

55 

Кількість живонароджених на 1 

тис. осіб наявного населення, 

проміле 

0.0167 0.000218054 3.63424E-06 0.000273562 4.55937E-06 0.000165475 2.75792E-06 0.000186152 3.10253E-06 
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Закінчення додатка К.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

56 

Планова ємність 

амбулаторнополіклінічних 

закладів на 10 тис. осіб 

населення, тис. відвідувань за 

зміну 

0.0167 0.003608936 6.01489E-05 0.005012132 8.35355E-05 0.00369993 6.16655E-05 0.004757252 7.92875E-05 

Показники соціального захисту та безпеки 

57 

Питома вага дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 
піклування, які виховуються у 

сімейних формах виховання, у 

загальній кількості дітей даної 

категорії, % 

0.0167 0.001902492 3.17082E-05 0.002331224 3.88537E-05 0.001711123 2.85187E-05 0.002155701 3.59283E-05 

58 

Кількість кримінальних 

правопорушень вчинених проти 

життя та здоров’я особи на 10 

тис. осіб населення, одиниць 

0.0167 0.000140034 2.3339E-06 0.000190304 3.17173E-06 0.000161872 2.69787E-06 0.000252799 4.21332E-06 

Показники раціонального природокористування та якості довкілля 

59 

Обсяги викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел 

на 1 млрд. гривень валового ре-

гіонального продукту, тис. тонн 

0.0167 1.79813E-06 2.99689E-08 4.51972E-06 7.53287E-08 1.30719E-05 2.17865E-07 5.97384E-06 9.95641E-08 

60 

Частка населених пунктів, у яких 

впроваджено роздільне збирання 

твердих побутових відходів, у 

загальній кількості населених 

пунктів регіону, відсотків 

0.0167 2.40039E-05 4.00065E-07 9.03944E-05 1.50657E-06 8.98139E-05 1.4969E-06 0.000337833 5.63054E-06 

  1.0000  0.0477  0.0540  0.0525  0.0450 
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