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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Туристично-рекреаційна сфера як вагома складова 
національної економіки стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію, її 
розвиток впливає на такі сектори економіки, як транспорт, сільське 
господарство, торгівля, зв’язок, будівництво, і є одним з найбільш 
перспективних напрямів структурної переорієнтації економіки України. Туризм 
можна вважати багатогранним “індикатором” сучасного суспільства, в якому 
поєднуються та взаємодіють безліч різних інтересів, закономірностей і 
процесів, він збільшує місцеві доходи, забезпечує створення нових робочих 
місць, розвиває дотичні галузі, соціальну і виробничу інфраструктуру; 
забезпечує зростання життєвого рівня місцевого населення, збільшує валютні 
надходження. Однак, попри потужний туристичний потенціал нашої держави, 
туризм ще не зайняв адекватного місця в структурі вітчизняного 
господарського комплексу, незначною є його економічна віддача.  

Останніми роками в організації туризму все більше поширюється 
кластерний підхід. У формуванні кластерів туризму важлива роль відводиться 
торгівлі, проте до сьогодні відсутні дослідження ролі та завдань торгівлі в 
туристичних кластерах в Україні. Визначальною особливістю туризму є те, що 
турист оцінює не лише роботу приймаючої його фірми, а й регіон, прагне 
придбати послугу відповідної якості за оптимальну ціну. Отож, дослідження, 
спрямовані на вивчення різних аспектів функціонування торгівлі в якості 
заснованого на конкурентних відносинах елементу структури туристичного 
кластеру та особливостей її розвитку в Україні є актуальними і сприятимуть 
пошуку нових шляхів оптимізації діяльності туристичного комплексу.  

Чималий інтерес до обраної проблематики проявляли економісти 
вітчизняної та закордонних наукових шкіл. Зокрема, запропоновану                 
М. Портером теорію національної та регіональної конкурентоспроможності, в 
основу якої покладено кластерний підхід організації бізнесу, одразу схвалили 
економісти К. Стейн, М. Фуджіт, П. Кругман, А. Маршалл та ін. Теоретичні та 
прикладні засади інноваційного розвитку торгівлі досліджує багато українських 
вчених: В. Апопій, Г. Башнянин, Н. Голошубова, С. Давимука,                          
Ю. Дайновський, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, І. Маркіна, Р. Михайлишин,           
Б. Мізюк, Н. Міценко, О. Мних, Н. Попадинець, Б. Семак, Л. Федулова та інші. 
Проте, теоретичні засади та практичні рекомендації щодо інноваційного 
розвитку в туристично-рекреаційних зонах досліджені недостатньо.  

Дослідженню проблем, які виникають при формуванні та функціонуванні 
туристичних кластерів, присвячено численні праці українських науковців. 
Зокрема, слід відзначити роботи С. Соколенка, в яких узагальнено досвід 
використання кластерних моделей у розвинених ринкових економіках, 
запропоновано шляхи кластеризації вітчизняної економіки. Високу наукову 
цінність становлять праці М. Войнаренка, який аналізує умови інвестування на 
засадах кластерних технологій, обґрунтовує шляхи підвищення ефективності 
кластерних утворень. Актуальними є дослідження Н. Мікули, в яких 
обґрунтовано роль кластерів у підвищенні конкурентоспроможності регіонів, 
окреслено теоретико-методичні засади розвитку транскордонних кластерів. 
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Особливої уваги заслуговують праці М. Барни, М. Мальської, І. Мельник,        
В. Черторижського, П. Чорненької, та ін., в яких автори обґрунтовують 
доцільність створення туристичних кластерів, шукають нові підходи до їх 
організації та функціонування. Однак, віддаючи належне надбанням учених, 
зазначимо, що до сьогодні не отримали належного висвітлення ряд принципово 
важливих питань, пов’язаних з комплексним, усестороннім дослідженням 
структури та завдань розвитку туристичних кластерів, ролі окремих галузей у 
забезпеченні їх функціонування. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація пов’язана з науковими планами кафедри теоретичної та прикладної 
економіки Львівського торговельно-економічного університету за темами: 
“Проблеми метрологічного аналізу економічних систем” (номер державної 
реєстрації 0111U008262), в межах якої розроблено концепцію системного 
оцінювання стану розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах; 
“Трансформація економічного розвитку за умов глобалізації” (номер державної 
реєстрації 0118U00032), де обґрунтовано інструменти та засоби підвищення 
ефективності управління сфери торгівлі на загальнодержавному, регіональному 
та мікрорівнях; “Теоретико-методологічне забезпечення розвитку і 
функціонування товарного обігу в Україні” (номер державної реєстрації 
0116U006451), в межах якої проаналізовано деталі використання матеріально-
технічної бази туризму та логічно структуровано елементи індустрії туризму; 
“Структурні моделі та механізми інвестиційно-інноваційного розвитку 
суб’єктів підприємництва в сфері торгівлі і послуг” (номер державної реєстрації 
0116U006452), де уточнено структурно-функціональну модель туристичного 
кластеру в межах ринкового фактора “туристичний попит-туристична 
пропозиція”;  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 
всебічний аналіз розвитку внутрішньої торгівлі споживчими товарами та 
послугами, виявлення ролі торгівлі у розвитку туристичних кластерів з метою 
підвищення ефективності їх функціонування та забезпечення інтенсифікації 
торгівлі в туристично-рекреаційних зонах. 

Відповідно до заявленої мети, в дисертації поставлено і вирішено такі 
наукові завдання:  

 проаналізовано сутність та економіко-технологічні характеристики 
туристичного бізнесу; 

 систематизовано засади організації торгівлі споживчими товарами і 
послугами в умовах структуризації туристичних кластерів; 

 проаналізовано методологічні підходи до управління та оцінки 
конкурентоспроможності торговельних підприємств; 

 досліджено особливості розвитку торгівлі споживчими товарами та 
послугами, а також динаміку розвитку ресторанного господарства як 
кластерних елементів туристичної галузі; 

 окреслено стратегічні пріоритети розвитку торгівлі як провідного 
елементу туристичного кластеру; 

 запропоновано основні напрями інноваційного розвитку торговельних 
підприємств у туристично-рекреаційних зонах України; 
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 розроблено математичну модель системного аналізу розвитку торгівлі 
в туристично-рекреаційних зонах; 

 виявлено проблеми формування сприятливого бізнес-середовища у 
туристичній галузі та запропоновано інституційні шляхи їх подолання. 

Об’єктом дослідження є процеси організації торгівлі в умовах розвитку 
туристичного кластеру. 

Предметом дослідження є особливості та закономірності 
функціонування вітчизняного туристичного кластеру, теоретичні засади 
організації торгівлі споживчими товарами і послугами, методичні підходи до 
управління та оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств, 
інституційні інструменти регулювання розвитку туристичної галузі України. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної 
роботи склали академічні та практичні дослідження вітчизняних і зарубіжних 
економістів з питань функціонування та розвитку туризму, організації торгівлі 
товарами і послугами. Інформаційною базою дисертації стали офіційні 
українські та зарубіжні статистичні відомості, законодавчі та нормативні акти 
України, офіційні документи органів місцевого самоврядування. 

Під час проведення дослідження застосовано системні принципи класичної 
економічної теорії та сучасних теорій ринкової економіки, використано низку 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Зокрема, методи 
наукового абстрагування, аналізу та синтезу, структуризації та систематизації 
застосовано під час побудови логічно-структурної декомпозиції 
інфраструктурної побудови індустрії туризму, структурних моделей цілісного 
туристичного комплексу та системи туризму. Метод кластеризації дозволив 
виявити функції та цілі взаємодії торговельних і споріднених бізнесів усередині 
туристичного кластера, його структурно-функціональну модель. SWOT-аналіз 
дозволив оцінити потенційні сильні сторони і внутрішні слабкості 
торговельних підприємств. Низку аналітичних і графічних методів використано 
для розробки власної методології системного оцінювання стану розвитку 
торгівлі в туристично-рекреаційних зонах через призму таксономічного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів: 
вперше: 
 на підставі узагальнення теоретичних та прикладних досліджень з 

проблематики дисертаційного дослідження розроблена концептуальна модель 
системного оцінювання стану розвитку торгівлі як елементу туристичного 
кластера. Використання математичного апарату таксономічного аналізу 
показників розвитку таких кластерних елементів, як торгівля, ресторанне 
господарство та сфера послуг дало можливість адекватного визначення 
стимуляторів та дестимуляторів та з’ясувати їх вплив на інтегральну оцінку 
розвитку туристично-рекреаційних зон. Висока достовірність результатів 
апробації моделі дозволяє її використання на регіональному та 
загальнодержавному рівнях розвитку вітчизняного туризму; 

удосконалено: 
 сформульовано авторський підхід до визначення структурної схеми 

системи туризму, в рамках якої об’єкту туристичної діяльності (туристу) в 
системі протистоїть суб’єкт туристичної діяльності (індустрія туризму), який і 
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виступає виробником споживаних туристом товарів і послуг. Це дозволило 
точно ідентифікувати всі суб’єкти системи туристичного кластеру; 

 систематизацію ієрархії методів оцінки конкурентоздатності, що 
дозволяють достатньо точно визначити співвідношення і розробити 
першочергові заходи щодо посилення становища підприємства на ринку, 
встановити потенційних конкурентів, виробити рекомендації щодо формування 
конкурентної стратегії; 

 визначення взаємозв’язків стратегічної мети та цілей розвитку 
підприємств торгівлі з врахуванням інтересів інших учасників туристичного 
кластеру. Це дозволяє обґрунтовано визначати мету та цілі формування 
стратегічних засад розвитку торгівлі туристично-рекреаційних зон, що 
сприятиме ефективнішому розвитку всіх елементів туристичного кластера; 

набули подальшого розвитку: 
 уточнено поняття туристичної індустрії, яка визначається як 

сукупність підприємств, установ і організацій матеріального виробництва і 
невиробничої сфери, що забезпечують виробництво, розподіл, обмін і 
споживання туристичного продукту, освоєння і використовування туристичних 
ресурсів і створення матеріально-технічної бази туризму. Це дозволило більш 
точно структурувати елементи індустрії туризму; 

 структурно-логічна схема реалізації адаптивного управління 
торгівлею на мікрорівні за умов кластерної організації туризму. Застосування 
цієї схеми на регіональному та загальнодержавному рівнях дозволяє 
оптимізувати інституційний вплив на діяльність торгівлі в туристично-
рекреаційних зонах; 

 доповнено і уточнено структурно-функціональну модель 
туристичного кластеру, з чітким вирізненням в його межах ринкового фактора 
“туристичний попит – туристична пропозиція”. Використання моделі 
сприятиме якісному і узгодженню розвитку всіх структурних елементів 
туристичного кластеру; 

 наповнено новим змістом економічні та соціальні функції торгівлі. 
Ступінь розвитку цих функцій характеризує спроможність торгівлі як 
економічної підсистеми, її самодостатність і самовизначення в системі 
суспільного розподілу праці, суспільну роль торгівлі як інституту соціально-
економічних відносин. 

Теоретична значимість роботи полягає у поглибленні наукового аналізу 
особливостей розвитку вітчизняної сфери торгівлі в туристично-рекреаційних 
зонах та адаптації до торгівлі як елементу туристичного кластеру сучасних 
вимог конкурентного середовища в умовах інтеграції у світову туристичну 
індустрію, що дозволить забезпечити стабільне економічне зростання 
туристичних регіонів України. 

Результати дисертаційного дослідження були використані у навчальному 
процесі при розробці методичного забезпечення з таких дисциплін кафедри 
теоретичної та прикладної економіки та деяких інших кафедр Львівського 
торговельно-економічного університету: “Макроекономіка”, “Мікроеконо-
міка”, “Регіональна економіка”, “Глобальна економіка” (довідка № 6/01-1.08 від 
16.03.2018 р. Львівського торговельно-економічного університету). 
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Практичне значення роботи полягає у розробленні пропозицій та 
рекомендацій щодо напрямів організації торгівлі як елемента туристичного 
кластеру. Методологічні та практичні рекомендації можуть бути використані 
органами державної влади та місцевого самоврядування під час планування 
розвитку рекреаційних зон, інституційного забезпечення інноваційного 
розвитку суб’єктів торгівлі, підвищення ефективності управління діяльністю 
господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні тощо. 

Результати дисертаційного дослідження щодо запровадження окремих 
напрямів інноваційного розвитку в туристично-рекреаційних зонах були 
використані в управлінні роботою торговельних підприємств Львівської 
обласної спілки споживчих товариств (довідка № 14/08 від 14.08.2017 р.). 

 Окремі методичні положення дисертаційної роботи щодо формування 
стратегічних засад забезпечення розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 
зонах прийняті до впровадження Управлінням туризму та курортів Львівської 
обласної державної адміністрації при розробці Програми розвитку туризму та 
курортів у Львівській області на наступні роки (довідка № НП-131/17 від 
14.07.2017 р.). 

Деякі положення дисертаційної роботи були використані науково-
дослідною лабораторією економічної оцінки ЛТЕУ при розробці методики 
визначення ефективності функціонування господарських систем (були 
враховані пропозиції дисертанта щодо методології системного оцінювання 
стану розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах через призму 
таксономічного аналізу основних показників (довідка № 5/01-1.08 від 
10.03.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею, у якій висвітлено авторське тлумачення концепцій та методологічних 
підходів щодо організації торгівлі як елемента структури туристичного 
кластеру. Усі наукові результати, що виносяться автором на захист, 
відображені у публікаціях. У дисертаційному дослідженні використано лише ті 
ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення 
та результати дисертаційного дослідження доповідалися, обговорювалися та 
отримали схвальні відзиви на 5 міжнародних і всеукраїнських науково-
практичних конференціях: Формування сучасного конкурентного середовища: 
інтеграція та глобалізація (м. Гринвіч, Велика Британія, 2018 р.); Сучасні 
тенденції в економіці та управлінні (м. Запоріжжя, 2017 р.); Регіональні 
проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи        
(м. Ужгород, 2016 р.); Актуальні проблеми економічного розвитку України в 
умовах інтеграції: досягнення та проблеми (м. Харків, 2016 р.); Динамика та на 
съвременна та наука – 2011 (м. Софія, Болгарія, 2011 р.).  

Публікації. Основні положення та результати, сформульовані у 
дисертаційному дослідженні, відображено у 12 наукових працях: 6 – у фахових 
наукових виданнях, з яких 1 – у наукометричних базах; 1 – в іноземному 
наукометричному виданні; 5 – у збірниках матеріалів наукових конференцій 
загальним обсягом 3,92 друкованих аркушів, з них 3,71 належить автору.  
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Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків, 11 додатків на 13 сторінках і списку використаних джерел 
(166 найменувань). Загальний обсяг роботи з додатками становить 258 
сторінок. Основний зміст роботи викладено на 227 сторінках друкованого 
тексту. Дисертаційна робота містить 36 таблиць, 25 рисунків, 11 формул і 11 
додатків.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, теоретичну і практичну цінність 
отриманих результатів, наведено кількість публікацій та ступінь апробації, 
сформульовано наукову новизну.  

У першому розділі “Теоретико-методичні засади організації торгівлі в 
умовах розвитку туристичного кластеру” розкрито сутність туристичної 
галузі як економіко-технологічної системи, досліджено теоретичні засади 
організації торгівлі споживчими товарами і послугами в межах структури 
туристичного кластеру, а також проаналізовано сучасні методичні підходи до 
управління та оцінки конкурентоспроможності торговельних підприємств. 

Високу економічну привабливість вітчизняної туристичної галузі 
забезпечують як швидка окупність інвестицій, так і можливість отримувати 
частку доходів у іноземній валюті. Розвиток туризму забезпечує міжнародні 
іміджеві переваги країни, активізує соціально-економічне середовище, 
приймаючи участь у збільшенні рівня місцевих доходів і подоланні безробіття 
шляхом створення великої кількості робочих місць, у тому числі самозайнятих. 

Окремо взята туристична послуга з транспортування, розміщення, 
харчування, задоволення побутових чи культурно-масових, спортивних чи 
оздоровчих потреб не може всеосяжно задовольнити комплекс туристичних 
сподівань споживача. Отож, об’єктивно виникає необхідність в кооперуванні 
різних послуг в межах єдиного комплексу, який отримав назву туристичного 
продукту. Індустрію туризму за таких умов слід розглядати як системну 
сукупність організацій різних напрямків діяльності і форм власності, спільні 
зусилля яких щодо створення матеріально-технічної бази туризму і 
використання наявних туристичних ресурсів, здатні забезпечити якісне 
виробництво, розподіл і споживання туристичного продукту. 

Пізнання природи і функцій різних елементів (підсистем) цієї системи, а 
також існуючих зв’язків між ними і зовнішнім середовищем дозволяє багато в 
чому зрозуміти поведінку та розкрити механізм її функціонування (рис. 1). 
Туристичний кластер, який активно розвивається в межах туристичної 
індустрії, являє собою діяльність туристичних організацій різних рівнів, 
спрямовану на отримання прибутку через задоволення очікувань і потреб 
туристів, в основі якої покладено використання наявних туристичних ресурсів. 
Особливістю туристичної індустрії є техніко-економічна специфіка 
туристичних галузей, що входять до неї, яка виключає можливість об’єднання в 
рамках однієї галузі всієї або більшої частини її матеріально-технічної бази.  
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Рис. 1. Структурна схема системи туризму 

Світова практика показала, що однією з найкращих моделей розвитку 
галузевих комплексів в регіонах є створення кластерів (рис. 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Структура туристичного кластеру 
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Суть кластерного підходу полягає в злагодженому розвитку групи юридично 
незалежних компаній з одного регіону, які працюють в суміжних галузях. Взаємний 
обмін інформацією підвищує якість послуг, а єдина економічна політика веде до 
зростання конкурентоспроможності учасників. Туристичний кластер – це 
об’єднання туристичних ресурсів, в якому всі його учасники набувають додаткових 
вигод від спільної діяльності у вигляді розширення можливостей і зростання 
доходів. Визначальною ознакою туристичного кластера є наявність стійких 
міжгалузевих економічних зв’язків, спрямованих на задоволення суспільної 
потреби у рекреації. В туристичному кластері учасники можуть злагоджено 
взаємодіяти між собою і владними структурами, з партнерами в Україні і за 
кордоном, а вигідні умови для виробництва туристичного продукту сприяють 
створенню інноваційного і ділового конкурентного середовища. Кластер 
утворюється навколо “стрижневого” бізнесу, яким займаються туристичні фірми. 
Але при цьому вони перекуповують послуги інших видів бізнесу: готельного і 
ресторанного, перевезень, торгівлі, розважального та інших.  

Серед інших галузей туристичного кластеру торгівля виділяється високим 
динамізмом, територіальною сегментацією, контактними відносинами із 
споживачами, функціонуванням великої кількості підприємств переважно малого 
бізнесу. Важливу роль у туристичному кластері відіграють також послуги 
підприємств ресторанного господарства, які виконують три взаємозв’язані функції 
– виробляють продукцію, реалізують її і організують споживання. Таким чином, 
торгівля як складова кластеру туризму є необхідною умовою освоєння 
рекреаційних ресурсів і розвитку туристичної індустрії в цілому. Її особливість 
полягає в тому, що вона обслуговує як туристів, так і місцеве населення, тому її 
розвиток, сприяючи туристичному освоєнню території, покращує також і умови 
життя населення даного регіону.  

Другий розділ дисертації “Аналіз розвитку торгівлі споживчими товарами 
та послугами” присвячено детальному висвітленню особливостей розвитку 
роздрібної торгівлі та прицільному діагностуванню розвитку ресторанного 
господарства і торгівлі послугами у туристично-рекреаційних зонах на прикладі  
Львівської області.  

Оборот роздрібної торгівлі щорічно коливався із збереженням загальної 
тенденції до зростання, однак відбувалося це в більшості випадків за рахунок 
інфляційних процесів. У 2017 р. зростання цього показника можна спостерігати в 
усіх районах та містах, найбільші темпи демонструють міста з розвиненою 
інфраструктурою лікувального туризму. Оборот роздрібної торгівлі на одну особу в 
містах обласного значення значно перевищує оборот по окремих районах (табл. 1).  

Найвищий оборот роздрібної торгівлі на одну особу в 2017 році 
спостерігається в містах Стрий і Львів, він у майже 2 рази перевищив середній 
показник по Львівській області. Найнижчий – в Дрогобицькому і Самбірському 
районах, дещо краща ситуація у Радехівському, Стрийському, Сокальському, 
Миколаївському, Старосамбірському, Буському, Кам’янка-Бузькому, 
Перемишлянському, Жидачівському, Золочівському районах. Більшість цих 
районів, для яких характерний низький рівень обороту роздрібної торгівлі на 
одну особу, є об’єктами туристичної привабливості. 
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Таблиця 1 
Оборот роздрібної торгівлі на одну особу за районами та містами  

Львівської області у 2013-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, грн. 2017/ 

2013, % 
2017/ 

2016, % 2013 2014 2015 2016 2017 
Львів 26144 28110 32914 41566 49657 189,94 119,47 
Борислав 13277 14847 17261 21910 26733 201,35 122,01 
Дрогобич 14531 16348 18653 23275 27827 191,50 119,56 
Моршин 13785 15861 18724 24386 30662 222,43 125,74 
Новий Розділ 6368 7094 8300 10181 12019 188,74 118,05 
Самбір 20841 22282 25517 31397 37609 180,46 119,79 
Стрий 30384 34581 39755 49840 57782 190,17 115,93 
Трускавець 17719 19632 22953 29112 35259 198,99 121,12 
Червоноград 19404 21122 23269 29072 34535 177,98 118,79 
Бродівський 8961 10252 11930 15009 17841 199,10 118,87 
Буський 5837 6333 7393 9438 11421 195,67 121,01 
Городоцький 7310 8310 9760 12054 14337 196,13 118,94 
Дрогобицький 2862 3111 3683 4564 5364 187,42 117,53 
Жидачівський 6102 6924 7975 10101 12051 197,49 119,31 
Жовківський 8744 9276 10772 13417 15724 179,83 117,19 
Золочівський 6985 7631 8897 11169 13468 192,81 120,58 
Кам’янка-Бузький 6350 6765 7942 9884 11707 184,36 118,44 
Миколаївський 5619 5934 6587 8161 9752 173,55 119,50 
Мостиський 7754 8476 10240 12782 14725 189,90 115,20 
Перемишлянський 6136 6578 7898 9770 11767 191,77 120,44 
Пустомитівський 11470 11754 14112 17747 20507 178,79 115,55 
Радехівський 4784 5171 5955 7376 8894 185,91 120,58 
Самбірський 3119 3405 4217 5187 6187 198,36 119,28 
Сколівський 8754 9464 11046 13988 16693 190,69 119,34 
Сокальський 5080 5434 6458 7981 9476 186,54 118,73 
Старосамбірський 5457 5851 7098 8888 10394 190,47 116,94 
Стрийський 4583 5004 6170 7765 8969 195,70 115,51 
Турківський 7767 8560 9697 12265 14906 191,91 121,53 
Яворівський 7905 8420 9939 12514 14551 184,07 116,28 
Львівська область – 
всього 

14260 15450 18026 22682 26980 189,20 118,95 

 
Роздрібна торгова мережа підприємств Львівської області скорочувалася 

переважно за рахунок об’єктів, які розташовані у сільській місцевості. Кількість 
об’єктів роздрібної торгівлі в сільській місцевості до 2015 року скоротилась на 
30,3%, а в містах – лише на 2,2%. Подальше зростання проявилося у збільшенні 
кількості торговельних об’єктів до 3848 у 2016 році та 3865 у 2017 році (рис. 3). 

На 10 тисяч населення у 2013-2017 роках стабільно припадало 15 
підприємств роздрібної торгівлі. По міських поселеннях цей показник зріс з 20 
до 21 одиниці, по сільській місцевості – скоротився з 8 до 6 одиниць. 
Забезпеченість населення торгівельною площею магазинів у 2017 році склала 
1842 кв. м. на 10 тисяч населення, що на 8,2% більше показника п’ятирічної 
давнини. Забезпеченість міського населення торговими площами на кінець 2017 
року становила 2804 кв. м. і зросла за аналізований період на 10,9%; у сільській 
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місцевості – 340 кв. м.  і знизилась на 19,2%. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 3. Забезпеченість об’єктами роздрібної торгівлі у містах та районах 

Львівської обл. у 2017 р., од./10 тис. населення 
 

Сучасні формати в роздрібній торгівлі Львівської області складають лише 
2% загальної чисельності об’єктів роздрібної торгівлі підприємств. Майже 
половина всіх нових форматів в роздрібній торгівлі розташовані у місті Львові. 
8 одиниць знаходяться у місті Червоноград, 6 – у Дрогобичі, 5 – у Стрию. У 
сільських районах Львівської області і їх райцентрах, за виключенням міст 
обласного значення, функціонують 9 супермаркетів, гіпермаркетів та ін., які 
складають лише 12,7% загальної їх чисельності. 

На відміну від загальнодержавного обсягу обороту ресторанного 
господарства, цей показник у Львівській області в 2014 році рекордно зріс до 
1,75 млрд. грн., або майже на 20% до попереднього року (рис. 4). Орієнтовне 
значення цього показника у 2017 р. на рівні 2,16 млрд.грн свідчить про 
наявність доволі успішних стартапів ресторанного бізнесу та активізації 
туристичних потоків останніх років. 
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Рис. 4. Порівняння темпів змін обороту ресторанного господарства України та 
Львівської обл. у 2010-2017 рр. 

 

Індекс фізичного обсягу обороту ресторанного господарства Львівської 
області в цілому і в розрізі районів та міст обласного значення нижче 100%. 
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Єдиний позитивний результат за цим показником демонстрував у 2017 р. 
відомий курорт м. Трускавець (107,1%). Це дає підстави стверджувати про 
доволі високий нереалізований потенціал ресторанного господарства області. 
За оборотом ресторанного господарства на особу (рис. 5) на перше місце 
виходять такі центри лікувального туризму, як міста Трускавець (3202,6 грн.) і 
Моршин (2688,3 грн.), а у сільській місцевості – Сколівський район (1626,5 
грн.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Оборот ресторанного господарства на одну особу у містах та районах 
Львівської області у 2017 р. 

 
За період 2010-2014 років чисельність об’єктів ресторанного господарства 

скоротилася на 13,39%. Особливо активно заклади ресторанного господарства 
закривались у сільській місцевості. За аналізований період їх чисельність 
скоротилась з 348 одиниць до 221, або на 36,5%. Із загальної чисельності місць 
в об’єктах ресторанного господарства на кінець 2017 року лише 14,6% 
функціонувало в сільській місцевості. 

Обсяг реалізованих послуг населенню і підприємствам протягом 2012-2016 
років щорічно зростав, однак у 2017 році надання послуг у Львівській області 
суттєво скоротилося (рис. 6).  
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Рис. 6. Порівняння темпів змін обсягу реалізованих послуг в Україні та по 
Львівській області у 2011-2017 рр. 
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За обсягом реалізованих послуг домінує місто Львів (5,4 млрд. грн). 
Найкращі темпи зростання за останній рік продемонстрували міста Новий 
Розділ (на 37,4% порівняно з 2016 р.), Трускавець (на 34,37%), Стрий (на 
35,55%). Серед аутсайдерів відзначимо місто Борислав, де населенню було 
надано послуг на 57,25 млн. грн., що на 28,93% менше відповідного показника 
2016 року. 

Обсяг експорту послуг у Львівській області традиційно перевищує обсяг 
імпорту. Щодо послуг, які найбільше залучені до індустрії туризму, в експорті 
Львівщини вони займають невелику частку (4,18%), поступаючись експорту 
послуг з переробки матеріальних ресурсів (47,93%), тоді як в імпорті послуг їх 
долі становлять, відповідно 16,13% та 0%. Серед найширше експортованих 
представлені також інформаційні (здебільшого, комп’ютерні) (29,87%), 
транспортні (12,56%) послуги. Лідерами імпортування послуг у 2017 році на 
Львівщині, крім суто туристичних, були транспортні (24,25%), ділові (19,31%), 
а також пов’язані з використанням інтелектуальної власності (9,63%) послуги. 

Третій розділ дисертаційного дослідження “Адаптація розвитку торгівлі 
до вимог конкурентного середовища туризму” присвячений можливим 
напрямам підвищення ефективності управління діяльністю господарюючих 
суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні, а також містить авторські 
пропозиції щодо стратегічних напрямків забезпечення розвитку торгівлі в 
туристично-рекреаційних зонах та забезпечення інноваційного розвитку 
суб’єктів торгівлі в цілому. 

На підставі узагальнень теоретичних та прикладних досліджень 
особливостей функціонування та розвитку сфери торгівлі в туристично-
рекреаційних зонах визначено, що адаптація сфери торгівлі до сучасних вимог 
конкурентного середовища повинна відбуватись керовано, цілеспрямованою 
дією всіх учасників управління. Відмічено, що адаптація повинна носити як 
тактичний, так і стратегічний характер, з врахуванням виявлених можливостей 
розвитку торгівлі як елементу туристичного кластеру. 

Важливою складовою адаптації сфери торгівлі в туристично-рекреаційних 
зонах до вимог конкурентного середовища є формування стратегії, адекватної 
стану торговельного підприємства та з врахуванням впливу факторів 
зовнішнього середовища. Обґрунтовано оптимальні стратегічні рішення з 
врахуванням не лише впливу загальних та специфічних факторів та 
особливостей функціонування підприємств сфери торгівлі, але й з врахуванням 
специфіки формування клієнтів туристичних кластерів (табл. 2). В туристично-
рекреаційних зонах торговельні підприємства за особливостями організації 
діяльності, формування асортименту, з врахуванням місця розташування 
можуть бути зорієнтовані на постійних покупців (місцевих мешканців), 
туристів, або орієнтуватись на обидві категорії споживачів. Таким чином, 
стратегічні альтернативи розвитку підприємств сфери торгівлі орієнтовані на 
постійних покупців включають інноваційну стратегію, стратегію розвитку 
ринку, залучення додаткових ресурсів, скорочення витрат. При орієнтації на 
туристів рекомендується застосовувати стратегії: залучення клієнтів, зміцнення 
ринкової ніші, диверсифікації. Доцільно за різних умов внутрішнього та 
зовнішнього стану застосовувати стратегії: прискореного чи обмеженого 
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зростання, консолідації, вичікування або ліквідації. 
Таблиця 2 

Стратегічні альтернативи розвитку торгівлі туристично-рекреаційних зон 
з врахуванням SWOT-аналізу та категорій покупців 

Ре
зу

ль
та

ти
 S

W
O

T-
ан

ал
із

у SO 
Інноваційна стратегія Стратегія залучення 

клієнтів 
Стратегія 

прискореного 
зростання 

ST 
Стратегія розвитку 
ринку (розширення 

асортименту) 

Стратегія зміцнення 
ринкової ніші 

Стратегія обмеженого 
зростання 

WO Стратегія залучення 
додаткових ресурсів 

Стратегія 
диверсифікації 

Стратегія консолідації 

WT 
Стратегія скорочення 

витрат 
Стратегія “Збір 

урожаю” 
Стратегія вичікування 

(ліквідації) 
 Постійні покупці 

(місцеві мешканці) 
Туристи 

(відпочиваючі) 
Змішані покупці 

(постійні 
покупці+туристи) 

 Категорії покупців 
 

В результаті таксономічного аналізу сформовано узaгaльнювaльну oцiнку 
стану розвитку торгівлі через призму основних показників (табл. 3). При цьому 
визначено стимулятори та дестимулятори розвитку торгівлі як елементу 
туристичного кластеру з врахування показників розвитку підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства, послуг та сфери торгівлі загалом. Основними 
стримуючими показниками стали: зниження туристичних потоків, зниження 
послуг тимчасового розміщування і організація харчування, а також зростання 
тінізації послуг тимчасового розміщування. Відтак, можливості розвитку 
торгівлі в туристично-рекреаційних зонах були досить невисокими, 
зумовленими існуючими перешкодами та дестимуляторами. 

Таблиця 3 
Таксономічні показники розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах за 2013-2017 рр. 
Роки 

 
 
 

Показники  
стану торгівлі 

 

Показники стану 
ресторанного  
господарства 

Показники  
стану сфери послуг 

 

Узагальнюючий 
 показник 

Сі0  Сі0  Сі0  Сі0  
2013 4,525 0,162 3,44 0,404 4,072 0,231 6,992 0,165 
2014 2,987 0,447 2,481 0,570 2,824 0,467 4,801 0,426 
2015 2,957 0,452 1,857 0,678 3,403 0,358 4,876 0,418 
2016 2,974 0,449 3,290 0,430 2,146 0,595 4,926 0,412 
2017 3,466 0,358 4,201 0,272 2,417 0,544 5,959 0,288 

 C0 = 3,382 C0 = 3,054 C0 = 2,972 C0 = 5,511 
 S0 = 0,673 S0 = 0,906 S0 = 0,776 S0 = 0,954 
 с0 = 5,401 с0 = 5,772 с0 = 5,298 с0 = 8,372 

Умовні позначення: Сі0 – відхилення від вектора-еталона;  – таксономічний коефіцієнт 
 
Подальший розвиток торгівлі повинен відбуватись з впровадженням 

новітніх інструментів, методів, тобто організаційних інновацій в управлінський 
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процес. В межах туристичного кластеру їх доцільно здійснювати щодо 
оптимізації руху товарів, поліпшення якості обслуговування, раціоналізації 
витрат обігу. Підвищення ефективності управління торгівлею має оптимально 
поєднувати удосконалення управлінських процесів на загальнодержавному, 
регіональному та мікрорівнях (рис. 7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Напрями підвищення ефективності управління діяльністю суб’єктів 
туристичного кластеру за рівнями впливу 

 
Визначено, що основними напрямками удосконалення управління 

діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні є 
сприяння у покращенні загального “фону” функціонування підприємств: 
зміцнення економічного стану держави, створення сприятливого бізнес-
середовища, боротьба з корупцією. В умовах децентралізації удосконалення 
управління торгівлі повинно відбуватись шляхом сприяння фінансовому 
забезпеченню розвитку торговельних підприємств, управління оптимальним 
розміщенням суб’єктів торгівлі, реалізації контрольних заходів щодо 
дотримання законодавства в сфері торгівлі. Підвищення ефективності 
управління діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на мікрорівні 
повинно здійснюватися шляхом імплементації адаптивного управління в 
управлінську діяльність торговельних підприємств. 

 
ВИСНОВКИ 

Дослідження особливостей функціонування та розвитку сфери торгівлі в 
туристично-рекреаційних зонах дало змогу зробити такі висновки: 

1. Розвиток туристичної галузі забезпечує іміджеві переваги країни на 
міжнародній арені, значно активізує соціально-економічне середовище, адже 
сучасному туризму притаманні властивості активно приймати участь у 
збільшенні рівня місцевих доходів і подоланні безробіття шляхом створення 
великої кількості робочих місць, у тому числі самозайнятих. Туристичному 
продукту притаманні наступні особливості: невідчутність, нерозривність 
виробництва і споживання, мінливість якості, нездатність до зберігання. 

Стан економіки держави 

Створення сприятливого бізнес-
середовища 

Боротьба з корупцією 

Загальнодержавний 
рівень 

Сприяння фінансовому 
забезпеченню 

Розміщення об’єктів торгівлі 

Контроль торговельної діяльності 

Адаптивне управління 

Регіональний рівень 

Мікрорівень 
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Особливістю туристичної індустрії є техніко-економічна специфіка 
туристичних галузей, яка виключає можливість об’єднання в рамках однієї 
галузі всієї або більшої частини її матеріально-технічної бази. 

2. Сутність кластерного підходу у туристичній індустрії полягає в 
злагодженому розвитку групи юридично незалежних компаній з одного 
регіону, які працюють в суміжних галузях. Взаємний обмін інформацією 
підвищує якість послуг, а єдина економічна політика веде до зростання 
конкурентоспроможності учасників. Ознаками туристичного кластеру є 
наявність стійких економічних зв’язків між галузями, орієнтованими на 
задоволення суспільних потреб в рекреації. В туристичному кластері його 
учасники можуть більш злагоджено взаємодіяти між собою і владними 
структурами, а також з партнерами в Україні і за кордоном, створюються більш 
вигідні умови для виробництва нових туристичних продуктів і послуг, завдяки 
чому створюється інноваційне і ділове конкурентне середовище.  

Серед інших галузей туристичного кластеру торгівля споживчими 
товарами і послугами виділяється високим динамізмом, територіальною 
сегментацією, взаємними контактними відносинами із споживачами, високою 
швидкістю обороту капіталу, функціонуванням великої кількості підприємств 
переважно малого бізнесу. Важливу роль у туристичному кластері відіграють 
послуги підприємств ресторанного господарства, які виробляють продукцію, 
реалізують її і організують споживання. Таким чином, торгівля як складова 
кластеру туризму є необхідною умовою освоєння рекреаційних ресурсів і 
розвитку туристичної індустрії в цілому. Її особливість полягає в тому, що вона 
обслуговує як туристів, так і місцеве населення, тому її розвиток сприяючи 
туристичному освоєнню території, покращує умови життя населення регіону. 

3. Для торговельних підприємств туристичного кластеру актуальною є 
проблема використовування управлінської парадигми, заснованої на 
конкурентних відносинах. Управління конкурентоздатністю торговельного 
підприємства передбачає вирішення складної задачі повної нейтралізації або 
часткового обмеження впливу деструктивних чинників та формування 
інструментів захисту проти загроз, перетворення зовнішніх позитивних впливів 
в джерело зростання конкурентних переваг, гнучкість та синхронізацію 
управлінських відповідей на динамічні зміни середовища. 

4. У 2013-2017 роках на 10 тисяч населення Львівської області стабільно 
припадало 15 підприємств роздрібної торгівлі, однак сучасні формати торгівлі 
складали лише 2% загальної чисельності. Оборот роздрібної торгівлі по всіх 
районах та містах щорічно коливався. У 2017 р. спостерігали його фактичне 
зростання, найбільші темпи демонстрували міста з розвиненою 
інфраструктурою лікувального туризму.  

За аналізований період чисельність об’єктів ресторанного господарства 
Львівської області скоротилась більше як на третину, а індекс фізичного обсягу 
обороту нижче 100% свідчить про високий нереалізований потенціал цього 
елементу туристичного кластеру. За оборотом ресторанного господарства на 
особу на перші місця виходять центри лікувального туризму – міста 
Трускавець, Моршин та Сколівський район. Високі показники демонструють і 
інші центри туризму – Турківський, Стрийський, Буський, Жовківський райони. 
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Обсяг реалізованих послуг протягом 2012-2016 років щорічно зростав, 
однак у 2017 році дещо скоротився. За обсягом реалізованих послуг домінує 
місто Львів, найкращі темпи зростання продемонстрували міста Новий Розділ, 
Трускавець, Стрийський, Перемишлянський, Сколівський, Жидачівський, 
Сокальський райони. Обсяг експорту послуг перевищує обсяг імпорту. Щодо 
послуг, залучених до функціонування туристичного кластеру, в експорті 
Львівщини вони займають невелику частку, поступаючись експорту послуг з 
переробки матеріальних ресурсів. 

5. Адаптація торгівлі, як провідного елементу туристичного кластеру, до 
сучасних вимог конкурентного середовища повинна відбуватись керовано, 
цілеспрямованою дією всіх учасників управління, мати як тактичний, так і 
стратегічний характер, з врахуванням виявлених можливостей розвитку 
торгівлі як кластерного елемента туризму. Оптимальні стратегічні рішення 
мають враховувати особливості функціонування підприємств сфери торгівлі, 
специфіку формування клієнтів в туристично-рекреаційних зонах. Стратегічні 
альтернативи розвитку підприємств сфери торгівлі включають інноваційну 
стратегію, стратегію розвитку ринку, залучення додаткових ресурсів, 
скорочення витрат.  

6. Інноваційний розвиток торгівлі в туристично-рекреаційних зонах 
повинен відбуватись з впровадженням новітніх інструментів, методів, тобто 
організаційних новацій щодо оптимізації руху товарів, поліпшення якості 
обслуговування споживачів, раціоналізації витрат обігу, підвищення 
ефективності торговельної діяльності. 

7. За результатами таксономічного аналізу сформовано узaгaльнювaльну 
oцiнку стану розвитку торгівлі як системи через призму основних показників 
розвитку торгівлі. При цьому визначено стимулятори та дестимулятори 
розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах з врахування показників 
розвитку підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг. 
Визначено, що основними стримуючими показниками стали: зниження 
туристичних потоків, зниження кількості послуг з тимчасового розміщування і 
організації харчування, а також зростання тінізації послуг тимчасового 
розміщення. Отож, можливості розвитку торгівлі як елементу туристичного 
кластеру зумовлювались існуючими перешкодами та дестимуляторами. 

8. Підвищення ефективності управління торгівлею в межах туристичного 
кластеру повинно відбуватись за оптимального поєднання удосконалення 
управлінських процесів на загальнодержавному, регіональному та мікрорівнях. 
Підвищення ефективності функціонування торгівлі як елементу туристичного 
кластеру на мікрорівні повинно здійснюватися шляхом імплементації 
адаптивного управління в управлінську діяльність торговельних підприємств. 
Основними напрямками удосконалення управління розвитком торгівлі на 
регіональному рівні є сприяння у покращенні загального “фону” 
функціонування підприємств: зміцнення економічного стану держави, 
створення сприятливого бізнес-середовища, боротьба з корупцією. В умовах 
децентралізації удосконалення управління має відбуватись шляхом сприяння 
фінансовому забезпеченню розвитку торговельних підприємств, управління 
оптимальним розміщенням суб’єктів торгівлі, реалізації контролюючих заходів 
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щодо дотримання законодавства. 
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АНОТАЦІЯ  

 
Ільчишин С. М. Торгівля як елемент структури туристичного 

кластеру та її розвиток в Україні. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
 Львівський торговельно-економічний університет, Львів, 2019. 

У дисертації досліджено особливості функціонування та розвитку сфери 
торгівлі в туристично-рекреаційних зонах та запропоновано авторське бачення 
вирішення проблеми адаптації сфери торгівлі до сучасних вимог конкурентного 
середовища, що дозволить забезпечити економічне зростання туристичних 
регіонів України та Львівської області зокрема.  

За результатами таксономічного аналізу сформовано узaгaльнювaльну 
оцінку, визначено стимулятори та дестимулятори розвитку підприємств галузі. 
Аналіз засвідчив, що роздрібна торгова мережа у Львівській області 
скорочувалася переважно за рахунок об’єктів у сільській місцевості. Найбільші 
темпи зростання торговельного обороту демонструють міста з розвиненою 
інфраструктурою лікувального туризму. Низький індекс обсягу обороту 
ресторанного господарства свідчить про його нереалізований потенціал. Відтак, 
пропозиції щодо підвищення ефективності управління торгівлею ґрунтуються 
на оптимальному поєднанні управлінських процесів на загальнодержавному, 
регіональному та мікрорівнях. 

Адаптація сфери торгівлі до сучасних вимог конкурентного середовища 
має включати формування стратегії з врахуванням специфіки залучення 
клієнтів в туристично-рекреаційних зонах. Стратегічні альтернативи розвитку 
включають інноваційну стратегію, стратегію розвитку ринку, залучення 
додаткових ресурсів, скорочення витрат. 

Ключові слова: торгівля, сутність торгівлі, завдання та функції торгівлі, 
оптова торгівля, роздрібна торгівля, туризм, туристичний продукт, туристичний 
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кластер. 
АННОТАЦИЯ 

 
Ильчишин И. С. Торговля как элемент структуры туристического 

кластера и ее развитие в Украине. – Рукопись. 
Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.03  экономика и управление национальным 
хозяйством.  Львовский торгово-экономический университет, Львов, 2019. 

В диссертации исследуются особенности функционирования и развития 
сферы торговли в туристически-рекреационных зонах и предложено авторское 
решение проблемы адаптации сферы торговли к современным требованиям 
конкурентной среды, что позволит обеспечить стабильный экономический рост 
туристических регионов Украины и Львовской области в частности.  

Туристический кластер – это объединение туристических ресурсов, в 
котором участники получают выгоду от совместных усилий в виде роста 
возможностей и доходов. Торговля, как составляющая кластера туризма, 
является необходимым условием освоения рекреационных ресурсов и развития 
туристической индустрии, способствует туристическому освоению территорий. 
Услуги предприятий общественного питания в туристическом кластере 
выполняют три взаимосвязанные функции – производят продукцию, реализуют 
ее и организуют потребление. 

Анализ развития торговли потребительскими товарами и услугах 
проживания во Львовской области показал, что розничная торговая сеть 
сокращалась преимущественно за счет объектов, расположенных в сельской 
местности. По обеспеченности населения объектами розничной торговли 
лидируют центры лечебно-оздоровительного и других видов туризма. 
Современные форматы в розничной торговле Львовской области представлены 
незначительно. Показано, что оборот розничной торговли Львовской области 
ежегодно колебался с сохранением общей тенденции к росту, однако 
происходило это в большинстве случаев за счет инфляционных процессов. Рост 
индекса физического объема оборота розничной торговли происходит во всех 
районах и городах, наибольшие темпы демонстрируют города с развитой 
инфраструктурой лечебного туризма.  

За анализируемый период численность объектов ресторанного хозяйства 
существенно сократилась, особенно в сельской местности. В то же время, во 
Львовской области активно развиваются стартапы среднего бизнеса, то есть 
открываются большие рестораны, предоставляющие клиентам инновационные 
возможности. Негативный индекс физического объема оборота общественного 
питания дает основания утверждать о достаточно высоком нереализованном 
потенциале ресторанного хозяйства. По обороту на душу населения лидируют 
центры лечебного туризма – города Трускавец и Моршин, а в сельской 
местности – Сколевский район. 

Объем реализованных услуг населению и предприятиям ежегодно 
увеличивался, среди категорий потребителей услуг стабильно преобладают 
предприятия, по объемам реализованных услуг доминируют города Львов, 
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Новый Раздол и Трускавец, а также Стрыйский, Самборский, Жидачевский, 
Сколевский районы. Среди аутсайдеров – город Борислав, Яворивский, 
Городоцкий и Пустомытовский районы. 

По результатам таксономического анализа сформирована обобщающая 
оценка состояния развития торговли, определены стимуляторы и 
дестимуляторы. Основными сдерживающими факторами стали: снижение 
туристических потоков, уменьшение количества услуг временного размещения 
и организации питания, тенизация услуг. Предложения по повышению 
эффективности управления торговлей на региональном уровне основываются 
на оптимальном сочетании совершенствования управленческих процессов.  

Туристически-рекреационная сфера стремительно интегрируется в 
мировую туристическую индустрию и является одним из наиболее 
перспективных направлений структурной переориентации экономики Украины. 
Адаптация торговли к современным требованиям конкурентной среды должна 
включать формирование стратегии, адекватной состоянию торговых 
предприятий, с учетом влияния факторов внешней среды. Оптимальные 
стратегические решения должны учитывать не только влияние общих и 
специфических факторов и особенностей их функционирования, но и 
специфику привлечения клиентов в туристически-рекреационных зонах. 
Стратегические альтернативы включают инновационную стратегию, стратегию 
развития рынка, привлечения дополнительных ресурсов, сокращения издержек. 

Реализация инноваций в торговых предприятиях должна представляться 
оптимизацией товародвижения, улучшением качества обслуживания 
потребителей, повышением эффективности торговой деятельности. 

Ключевые слова: торговля, сущность торговли, задачи и функции торговли, 
оптовая торговля, розничная торговля, туризм, туристический продукт, 
туристический кластер. 
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In the dissertation the peculiarities of the functioning and development of the 
sphere of trade in tourist and recreational zones are investigated and the author's 
vision of the solution of the problem of adaptation of the sphere of trade to the 
modern requirements of the competitive environment is proposed, which will allow 
to provide economic growth of tourist regions of Ukraine and Lviv region in 
particular. 

According to the results of taxonomic analysis, a general assessment has been 
made, stimulators and distimulators of the development of enterprises in the industry 
have been identified. The analysis showed that retail chains in the Lviv region shrank 
mainly due to the facilities in the countryside. The most rapid growth of trade 
turnover is shown by cities with developed infrastructure of medical tourism. A low 
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index of turnover in the restaurant industry indicates its untapped potential. 
Consequently, proposals for improving the efficiency of trade management are based 
on the optimal combination of managerial processes at the national, regional and 
micro levels. 

Adaptation of the sphere of trade to the modern requirements of the competitive 
environment should include the formation of a strategy taking into account the 
specificity of attracting customers in tourist and recreational areas. Strategic 
alternatives for development include an innovative strategy, a market development 
strategy, additional resources and cost reductions. 

Key words: trade, the essence of trade, tasks and functions of trade, wholesale 
trade, retail trade, tourism, tourist product, tourist cluster. 


