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АНОТАЦІЯ 

 

Ільчишин С. М. Торгівля як елемент структури туристичного кластеру та 

її розвиток в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

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 досліджуються 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 стабільне економічне 

зростання туристичних регіонів України та Львівської області зокрема. 

Туристично-рекреаційна сфера стрімко інтегрується у світову туристичну 

індустрію та є одним з найбільш перспективних напрямів структурної 

переорієнтації економіки України. З економічної точки зору привабливість 

туризму як галузі полягає в швидкій окупності вкладених засобів і отриманні 

доходу у вільно конвертованій валюті. Важливе соціальне значення туризму 

забезпечується тим, що він збільшує місцеві доходи, створює нові робочі місця, 

розвиває споріднені галузі, соціальну і виробничу інфраструктуру, забезпечує 

зростання рівня життя місцевого населення, збільшує валютні надходження.  

Окрема туристична послуга може задовольнити лише певну потребу 

туриста, тому виникає об’єктивна необхідність поєднання туристичних послуг 

у єдиний туристичний продукт. Туристичний кластер – це об’єднання 

туристичних ресурсів, в якому учасники одержують вигоду від сумісних зусиль 

у вигляді зростання можливостей і доходів. Торгівля, як складова кластеру 

туризму, є необхідною умовою освоєння рекреаційних ресурсів і розвитку 

туристичної індустрії, сприяє туристичному освоєнню території. Послуги 

підприємств ресторанного господарства у туристичному кластері виконують 

три взаємозв’язані функції – виробляють продукцію, реалізують її і 
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організовують споживання. 

Аналіз розвитку внутрішньої торгівлі споживчими товарами та послугами 

проживання у Львівській області засвідчив, що роздрібна торгова мережа 

скорочувалася переважно за рахунок об’єктів, розташованих у сільській 

місцевості. На 10 тисяч населення у 2013-2017 роках стабільно припадає 15 

підприємств роздрібної торгівлі. По міських поселеннях цей показник зріс з 20 

до 21 одиниці, по сільській місцевості – скоротився з 8 до 6 одиниць. За 

забезпеченістю населення об’єктами роздрібної торгівлі лідирують центри 

лікувально-оздоровчого та інших видів туризму. Сучасні формати в роздрібній 

торгівлі Львівської області складають лише 2% загальної чисельності об’єктів 

роздрібної торгівлі підприємств.  

Показано, що оборот роздрібної торгівлі по всіх районах та містах 

Львівської області щорічно коливався із збереженням загальної тенденції до 

зростання, однак відбувалося це в більшості випадків за рахунок інфляційних 

процесів. Зростання індексу фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 

відбувається в усіх районах та містах, найбільші темпи демонструють міста з 

розвиненою інфраструктурою лікувального туризму. Найвищий показник 

спостерігається в містах Стрий і Львів, що майже у 2 рази вище середнього 

показника по Львівській області.  

За аналізований період чисельність об’єктів ресторанного господарства 

суттєво скоротилась (на 36,5%), особливо у сільській місцевості. Водночас, у 

Львівській області бурхливо розвиваються стартапи середнього бізнесу, тобто 

відкриваються великі ресторани на 200-400 і більше посадкових місць, часто з 

декількома залами, що надають клієнтам можливість організації бенкетів та 

конференцій. Індекс фізичного обсягу обороту ресторанного господарства 

Львівської області в цілому і в розрізі районів та міст нижче 100%. Єдиний 

позитивний результат за цим показником демонструє у 2017 р. відомий курорт 

м. Трускавець (107,1%). Це дає підстави стверджувати про доволі високий 

нереалізований потенціал ресторанного господарства області. За оборотом на 

особу лідирують такі центри лікувального туризму, як міста Трускавець і 
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Моршин (3202,6 та 2688,3 грн.), а у сільській місцевості – Сколівський район 

(1626,5 грн.). Високі показники обороту ресторанного господарства на одну 

особу демонструють Турківський, Стрийський, Буський райони. 

Обсяг реалізованих послуг населенню і підприємствам щорічно зростав, 

однак у 2017 році надання послуг у Львівській області скоротилося на 12,5%. 

Серед категорій споживачів послуг у Львівській області стабільно переважають 

підприємства (у 2017 р. 22 млрд. грн. або 64,2% загального обсягу). За обсягом 

реалізованих послуг домінує місто Львів. Найкращі темпи зростання за 

останній рік продемонстрували міста Новий Розділ і Трускавець, Стрийський, 

Перемишлянський, Жидачівський, Сколівський райони. Серед аутсайдерів – 

місто Борислав, Яворівський, Городоцький та Пустомитівський райони. 

Обсяг експорту послуг у Львівській області традиційно перевищує обсяг 

імпорту. Щодо послуг, які найбільше залучені до індустрії туризму, в експорті 

Львівщини вони займають лише 4,2%, поступаючись експорту послуг з 

переробки матеріальних ресурсів, тоді як в імпорті їх частка становить 16,1%. 

Адаптація сфери торгівлі до сучасних вимог конкурентного середовища 

повинна включати формування стратегії, адекватної стану торговельного 

підприємства та з врахуванням впливу факторів зовнішнього середовища. 

Оптимальні стратегічні рішення для підприємств сфери торгівлі повинні 

враховувати не лише вплив загальних та специфічних факторів та особливостей 

їх функціонування, але й специфіку формування клієнтів в туристично-

рекреаційних зонах. Стратегічні альтернативи розвитку включають інноваційну 

стратегію, стратегію розвитку ринку, залучення додаткових ресурсів, 

скорочення витрат.  

Зважаючи на те, що торгівля є найбільш прийнятною для впровадження 

інновацій сферою економіки, адаптацію торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах пропонується проводити шляхом реалізації інновацій. Інноваційний 

розвиток торгівлі має відбуватись з впровадженням новітніх інструментів, 

методів та організаційних інновацій. Реалізація інновацій в торговельних 

підприємствах повинна відбуватись щодо оптимізації руху товарів, поліпшення 
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якості обслуговування споживачів, раціоналізації витрат обігу, підвищення 

ефективності торговельної діяльності. 

За результатами таксономічного аналізу сформовано узaгaльнювaльну 

oцiнку стану розвитку торгівлі. При цьому визначено стимулятори та 

дестимулятори розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах з 

врахування показників розвитку підприємств торгівлі, ресторанного 

господарства, послуг та сфери торгівлі загалом. Визначено, що основними 

стримуючими розвиток сфери послуг 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 не високими, зумовленими існуючими перешкодами та 

дестимуляторами. 

Пропозиції щодо підвищення ефективності управління торгівлею на 

регіональному рівні ґрунтуються на оптимальному поєднанні удосконалення 

управлінських процесів на загальнодержавному, регіональному та мікрорівнях. 

Визначено, що основними напрямками удосконалення управління діяльністю 

господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні є сприяння у 

покращенні загального середовища функціонування підприємств: зміцнення 

економічного стану держави, створення сприятливого бізнес-середовища, 

боротьба з корупцією. На регіональному рівні, особливо в умовах 

децентралізації, удосконалення управління торгівлі має відбуватись шляхом 

сприяння фінансовому забезпеченню розвитку торговельних підприємств, 

управління оптимальним розміщенням суб’єктів торгівлі, реалізація 

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. 

Основні положення, що формують наукову новизну дослідження, 

полягають у такому:  
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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 

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 
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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 її адаптації до сучасних вимог конкурентного середовища в умовах 

інтеграції у світову туристичну індустрію. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні пропозицій та 

рекомендацій щодо напрямів організації торгівлі в якості 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 
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тощо. 

Ключові слова: торгівля, сутність торгівлі, завдання та функції торгівлі, 

оптова торгівля, роздрібна торгівля, туризм, туристичний продукт, туристичний 

кластер. 

 

ANNOTATION 

 

Ilchishin I. S. Trade as an Element of the Structure of the Tourist Cluster and 

its Development in Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of 

manuscripts. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of the Candidate of Economics in 

specialty 08.00.03 «Economics and management of the national economy». – Lviv 

University of Trade and Economics, Lviv, 2019. 

The dissertation deals with the peculiarities of the functioning and development 

of the sphere of trade in tourist and recreational zones and proposes 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, which will ensure a stable 

economic growth of tourist regions of Ukraine and Lviv region in particular. 

The tourist-recreational sphere is rapidly integrating into the world tourism 

industry and is one of the most promising directions of structural reorientation of the 

Ukrainian economy. From an economic point of view, the attractiveness of tourism as 

an industry is the rapid recoupment of investment funds and the receipt of income in 

freely convertible currency. An important social value of tourism is ensured by the 

fact that it increases local incomes, creates new jobs, develops related industries, 

social and industrial infrastructure, provides an increase in the living standards of the 

local population, increases currency earnings. 

A separate tourist service can satisfy only a certain tourist needs, so there is an 

objective need to combine tourist services into a single tourist product. A tourist 

cluster is an association of tourism resources in which participants benefit from joint 

efforts in the form of increasing opportunities and revenues. Trade, as a component of 
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the cluster of tourism, is a prerequisite for the development of recreational resources 

and the development of tourism industry, facilitates tourist development of the 

territory. The services of restaurants in the tourist cluster perform three interrelated 

functions – produce products, implement it and organize consumption. 

The analysis of the development of domestic trade in consumer goods and 

services in the Lviv region showed that the retail chain was shrinking mainly due to 

the facilities located in the countryside. For 10 thousand of the population in 2013-

2017, 15 retail enterprises are stable. In urban settlements, this figure has increased 

from 20 to 21 units, in rural areas – decreased from 8 to 6 units. With the provision of 

retail goods, the centers of health-improving and other types of tourism are the 

leading ones. Modern formats in the retail trade of Lviv region make up only 2% of 

the total number of objects of retail trade of enterprises. 

It was shown that retail turnover in all regions and cities of Lviv Oblast 

fluctuated annually with the preservation of the general tendency to increase, but this 

happened in most cases due to inflationary processes. The growth of the index of 

physical volume of retail trade turnover occurs in all regions and cities, the cities with 

the developed infrastructure of medical tourism show the highest rates. The highest 

rate is observed in the cities of Stryi and Lviv, which is almost 2 times higher than 

the average in the Lviv region. 

During the analyzed period, the number of objects of the restaurant industry 

decreased significantly (by 36,5%), especially in rural areas. At the same time, in the 

Lviv region, medium-sized start-ups are rapidly developing, ie there are large 

restaurants with 200-400 seats and more, often with several halls, which provide 

customers with the opportunity to organize banquets and conferences. The index of 

physical volume of turnover of restaurant economy of Lviv region as a whole and in 

the area of districts and cities is below 100%. The only positive result for this 

indicator is in 2017, the well-known resort of Truskavets (107,1%). This gives 

grounds for asserting a rather high unrealized potential of the restaurant industry in 

Ukraine. According to the turnover per person, such centers of medical tourism as 

Truskavets and Morshyn (3202,6 and 2688,3 UAH.), and in the countryside, Skole 
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district (1626,5 UAH), lead the city. The high rates of turnover of restaurant economy 

per one person show the Turks, Stryj, and Busk regions. 

The volume of realized services to the population and enterprises increased 

annually, however, in 2017, the provision of services in the Lviv region decreased by 

12.5%. Among the categories of consumer services in the Lviv region, enterprises are 

steadily dominating (in 2017, UAH 22 billion or 64,2% of the total volume). The 

volume of services is dominated by the city of Lviv. The best growth rates for the last 

year were demonstrated by the cities of Novyi Razdil and Truskavets, Stryj, 

Peremyshlyansky, Zhydachiv, and Skole districts. Among the outsiders Boryslav, 

Yavoriv, Horodotsky and Pustomyty districts. 

The volume of export of services in the Lviv region traditionally exceeds the 

volume of imports. Regarding the services that are most attracted to the tourism 

industry, they account for only 4,2% of exports of Lviv region, yielding services to 

the processing of material resources, while their share is 16,1%. 

Adaptation of the sphere of trade to modern requirements of the competitive 

environment should include the formation of a strategy adequate to the state of the 

trading company and taking into account the influence of factors of the environment. 

Optimal strategic solutions for businesses should take into account not only the 

impact of general and specific factors and the peculiarities of their operation, but also 

the specifics of the formation of clients in tourist and recreational areas. Strategic 

alternatives for development include an innovative strategy, a market development 

strategy, additional resources, and cost reductions. 

Taking into account that trade is the most suitable for introduction of 

innovations in the sphere of economy, adaptation of trade in tourist-recreational 

zones is proposed to be carried out through the implementation of innovations. 

Innovative development of trade should take place with the introduction of the latest 

tools, methods and organizational innovations. Implementation of innovations in 

trade enterprises should take place in order to optimize the movement of goods, 

improve the quality of consumer services, streamline the costs of circulation, increase 

the efficiency of trade activities. 
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As a result of taxonomic analysis, the most important factor in the development 

of trade is formed. In this case, stimulants and stimulators of development of trade in 

tourist and recreation zones were determined taking into account the indicators of 

development of enterprises of trade, restaurant, services and the sphere of trade in 

general. It was determined that the main constraints on the development of the sphere 

of services were indicators: reduction of tourist flows, reduction of temporary 

accommodation services and organization of catering, as well as increased shadowing 

of temporary placement services. Thus, the opportunities for trade in tourism and 

recreation zones were rather insignificant due to existing obstacles and 

disinfestations. 

Proposals for improving the efficiency of trade management at the regional 

level are based on the optimal combination of improving management processes at 

the national, regional and micro levels. It was determined that the main directions of 

improving the management of the activities of economic entities of the sphere of 

trade at the regional level are assistance in improving the general environment of the 

operation of enterprises: strengthening the state of the economy, creating a favorable 

business environment, and combating corruption. At the regional level, especially in 

the context of decentralization, the improvement of trade management should take 

place through the promotion of financial support for the development of trade 

enterprises, the management of the optimal placement of trading entities, and the 

implementation of control measures for compliance with trade legislation. Increasing 

the efficiency of management of activities of business entities in the sphere of trade at 

the micro level should be implemented through the implementation of adaptive 

management in the management of trading enterprises. 

The main provisions shaping the scientific novelty of the study are as follows: 

for the first time: 

 based on the generalization of theoretical and applied research on the 

problems of the dissertation research, a conceptual model of the system evaluation of 

the state of trade development as an element of the tourist cluster has been developed. 

The use of the mathematical apparatus of taxonomic analysis of the indicators of the 
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development of such cluster elements as trade, restaurant and services has made it 

possible to adequately identify stimulants and disintegrators and determine their 

impact on the integrated assessment of the development of tourist and recreational 

areas. The high reliability of the results of testing the model allows its use at the 

regional and national levels of development of domestic tourism; 

improved: 

 formulated the author's approach to the definition of the structural scheme 

of the tourism system, within which the object of tourist activity (tourist) in the 

system is opposed by the subject of tourism activity (tourism industry), which acts as 

a manufacturer of goods and services consumed by a tourist. This allowed to 

accurately identify all subjects of the tourist cluster system; 

 systematization of the hierarchy of methods for assessing competitiveness, 

allowing a fairly accurate determination of the ratio and elaboration of priority 

measures to strengthen the position of the company in the market, identify potential 

competitors, develop recommendations for the formation of a competitive strategy; 

 determining the relationship between the strategic goal and the objectives 

of the development of trade enterprises taking into account the interests of other 

participants in the tourist cluster. It allows to substantiate the purpose and purposes of 

forming the strategic principles for the development of trade in tourist and 

recreational zones, which will contribute to the more effective development of all 

elements of the tourist cluster; 

got further development: 

 the concept of the tourism industry is defined, which is defined as the 

totality of enterprises, institutions and organizations of material production and non-

productive sphere, which provide production, distribution, exchange and 

consumption of tourist product, development and use of tourist resources and creation 

of material and technical base of tourism. This allowed for a more precise structuring 

of the elements of the tourism industry; 

 structural-logical scheme of implementation of adaptive trade management 

at the micro level in the conditions of the cluster organization of tourism. Application 
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of this scheme at the regional and national levels allows to optimize the institutional 

impact on trade activity in tourist and recreational zones; 

 the structural-functional model of the tourist cluster is complemented and 

refined, with a clear distinction within its limits of the market factor "tourist demand - 

tourist offer". Using the model will contribute to the quality and coherence of the 

development of all structural elements of the tourist cluster; 

 the economic and social functions of trade are filled with new content. The 

degree of development of these functions characterizes the ability of trade as an 

economic subsystem, its self-sufficiency and self-determination in the system of 

social division of labor, the social role of trade as the institution of socio-economic 

relations. 

The theoretical significance of the work is to deepen the scientific analysis of 

the peculiarities of the development of the domestic trade sphere in tourist and 

recreational zones and its adaptation to the modern requirements of the competitive 

environment in terms of integration into the world tourism industry. 

The practical value of the study is to develop proposals and recommendations 

on how to organize trade as an element of the tourist cluster. Methodological and 

practical recommendations can be used by public authorities and local governments 

in planning the development of recreational zones, institutional provision of 

innovative development of the subjects of trade, improving the efficiency of 

management of the business entities in the sphere of trade at the regional level, etc. 

Key words: trade, the essence of trade, tasks and functions of trade, wholesale 

trade, retail trade, tourism, tourist product, tourist cluster. 
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ВСТУП 

 

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 
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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. 

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; 
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“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 регіональні 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; 
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 запропоновано основні напрями інноваційного розвитку торговельних 

підприємств у туристично-рекреаційних зонах України; 

 розроблено математичну модель системного аналізу розвитку торгівлі 

в туристично-рекреаційних зонах; 

 виявлено проблеми формування сприятливого бізнес-середовища у 

туристичній галузі та запропонувати 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 
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торговельних підприємств. Низку аналітичних і графічних методи 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 

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 
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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 
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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). 

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 

обласноъ спілки споживчих товариств (довідка № 14/08 від 14.08.2017). 

 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). 

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 
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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.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. 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. Список використаних джерел налічує 166 

найменувань. 
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РОЗДІЛ 1    

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ  

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ 

 

1.1. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система  

 

Сьогодні туризм перетворився на один із значних аспектів організації 

життя досить широких верств населення. Сучасний масовий туризм – це вже не 

тільки соціальний і культурний, але й економічний чинник. Туристичну галузь 

можна вважати своєрідним багатоаспектним індикатором сучасного розвитку 

суспільства. В ній органічно поєднуються інтереси різних груп соціуму, 

взаємодіють організації різних форм власності, простежуються основні 

закономірності розвитку економічної системи. Розвиток цієї галузі суттєво 

впливає на успішність соціально-економічного середовища як на місцевому і 

регіональному, так і на загальнодержавному рівнях, забезпечує іміджеві 

переваги країни на міжнародній арені. Слід також зауважити неабияку 

економічну привабливість туристичної галузі для суб’єктів підприємницької 

діяльності, адже тут простежується стійка тенденція швидкої окупності 

вкладених інвестицій, можливість отримання частки доходів у іноземній 

валюті, великі потенційні можливості для зростання. Відтак, в багатьох 

національних економіках туризм стрімко розвивається і посідає провідні місця 

в системі суспільного розподілу праці.  

Розвиток туристичної галузі 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. 

Соціально-економічну значимість туризму підсилюють також особливі якості, 

властиві лише цьому виду економічної діяльності: 

 координований вплив на розвиток дотичних до виробництва 

туристичних послуг галузей; 
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 забезпечення цілей сталого розвитку щодо зростання рівня життя 

місцевих громад; 

 поповнення місцевих бюджетів, у тому числі збільшення 

надходжень у іноземній валюті; 

 активізація розвитку інституціональної, виробничої та соціальної 

інфраструктура в туристичних осередках; 

 сприяння розвитку культурно-креативних центрів, етнографічних 

народних промислів, оздоровчо-спортивних та пізнавальних ініціатив. 

Крім явної прибутковості, туризм на Заході є ще й одним з могутніх 

чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової 

спільноти і пересічних громадян. В багатьох державах туризм розвивається як 

система, яка дає дохід в казну і надає всі можливості для ознайомлення з 

історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної 

країни та її народу. Окрім того, ця система «годує» дуже багато фізичних і 

юридичних осіб, так чи інакше пов’язаних з наданням туристичних послуг. 

Водночас слід зауважити, що лише системний та структурований 

розвиток туристичної галузі здатний забезпечувати її гармонійний вплив на 

загальноекономічний розвиток держави. Нехтування концепцією системності 

зумовлює виникнення небезпеки зменшення виробничого потенціалу 

національної економіки і її переорієнтування в «економіку послуг». Відтак, 

лише гармонійний, взаємопов’язаний з іншими соціально-економічними 

тенденціями в державі, розвиток туристичної галузі здатен забезпечити 

адекватну економічну ефективність туризму. 

На зв’язок між стадіями економічного розвитку країни і характерними 

рисами розвитку туризму одним з перших звернув увагу американський 

економіст П. Ротоу ще в 1959 р. Не зважаючи на те, що моделі економічного 

впливу туризму на сферу економіки набагато ускладнилися, гіпотеза П. Ротоу 

не тільки не застаріла, а й продовжує підтверджуватися новими статистичними 

даними і сучасними тенденціями. 

Якщо оцінювати Україну, виходячи з теорії П. Ротоу, то її варто віднести 
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до мінливого суспільства, в якому соціально-економічні умови сприяють 

пріоритетному розвитку внутрішнього та в’їзного туризму [46. Ця складна за 

своїм складу галузь, яка виступає каталізатором економічного розвитку, може 

забезпечити високу якість життя людей на основі екологічно доцільного 

природокористування. Тому вже зараз слід говорити про необхідність переходу 

в Україні до стійкого розвитку сфери туризму. 

Вихідним моментом створення й розвитку економічної системи сучасної 

сфери туризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в основі попиту 

на туристичні послуги. Визначаючи туристичну послугу коротко, слід 

зазначити, що вона являє собою доцільну діяльність щодо задоволення якої-

небудь потреби туриста. Окрема туристична послуга (розміщення, харчування, 

транспортування, екскурсії, побутові послуги, культурно-видовищні заходи, 

спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги і т.п.) може задовольнити тільки 

якусь конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. Тому 

виникає об’єктивна необхідність агрегувати різнопланові туристичні 

послуги в рамках туристичного продукту як єдиного комплексу.  

Зауважимо, що економістами дотепер не сформульовано 

загальноприйнятого визначення продукту як економічної категорії. 

Зокрема професор Північно-західного університету США Ф. Котлер 

визначає його як «… все, що може задовольняти бажання або потребу і 

пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, 

використовування або споживання» [56]. 

Продуктами є фізичні об’єкти, послуги, ідеї і т.д. В туризмі продукт може 

бути представлений в двох площинах. По-перше, як комплексне 

обслуговування, тобто набір послуг, що продаються туристам в одному пакеті. 

Таке сприйняття туристичного продукту властиво головним чином 

споживачам. Воно відрізняється від сприйняття виробника. Якщо запитати 

постачальників туристичних послуг, що вони виробляють, то перевізники 

назвуть транспортні послуги, готелі – послуги по розміщенню, тематичні парки 
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– послуги розваги і т.д. Кожен з суб’єктів туристичної галузі визначає продукт 

як власну конкретну послугу, здатну розширити бізнес. Однак, з погляду 

споживачів туристичних послуг туристичний продукт є більш широким 

поняттям, адже вони вбачають у ньому можливість отримання нових знань, 

емоцій та відчуттів. 

У Законі України «Про туризм» туристичний продукт визначається як 

«попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не 

менше двох таких послуг, що реалізуються або пропонуються до реалізації за 

визначеною ціною» 26. На нашу думку, таке визначення туристичного 

продукту вимагає деякого уточнення. Велика різноманітність й неоднорідність 

туристичних послуг спонукає нас до підтримки формулювання Т. Г. Сокола 

щодо туристичного продукту, як сукупності раціональних (предмети 

споживання) та ірраціональних (власне послуги) споживчих вартостей, здатних 

повноцінно задовольнити різнопланові потреби туриста [23, с. 77].  

На туристичному ринку товари та послуги можуть пропонуватися окремо 

або у вигляді комплексного туру. Поняття туристичного товару охоплює 

неспецифічні туристичні товари, тобто продукти виробничої сфери, 

виготовлені для продажу з метою задоволення суспільних потреб загального 

характеру, та  специфічні туристичні товари, призначені виключно для 

туристичного споживання. До останнього можуть бути віднесені туристсько-

спортивне спорядження та обладнання, сувеніри. До неспецифічних 

туристичних товарів можуть бути віднесені товари широкого вжитку, які 

користуються попитом туристів з різних причин, наприклад, популярність 

марки товару (паризькі парфуми) або значно нижча його ціна, ніж у місці 

постійного перебування туриста [23, с. 77]. 

Найчастіше туристична послуга набуває рис корисного ефекту 

докладених зусиль праці її надавача, а не матеріального продукту (послуги 

розміщення, харчування, транспортне й екскурсійне обслуговування, 

спортивно-оздоровче, культурно-видовищне, побутове обслуговування тощо). 

Це своєрідний «невидимий товар», який не можна накопичувати та зберігати, 



 29

але значна його частина не вимагає великих затрат на виготовлення і в той же 

час широко використовується та оплачується туристами [23, с. 77]. 

Організація туристичного бізнесу вимагає обов’язкового і всебічного 

врахування особливостей туристичного продукту.  Зокрема, туристичним 

послугам притаманний ряд специфічних характеристик: 

 невідчутність та нематеріальність, адже туристична послуга ніколи 

не набуває уречевленої форми. Споживач не може чітко наперед визначитися, 

якого саме характеру набуде пропонована йому послуга, він не може побачити 

чи спробувати її до моменту отримання. Така специфічна особливість 

туристичної послуги зумовлює виникнення низки проблемних ситуацій та 

сприяє появі непорозумінь між  надавачами та споживачами послуг. 

Споживачеві складно передбачити якість пропонованої послуги, а перед 

надавачами туристичних послуг постають проблеми її адекватної презентації та 

обґрунтування ціноутворення. Отож, туристичні підприємства змушені 

докладати додаткових зусиль для посилення рівня довіри існуючих та 

потенційних споживачів, звертатись до новітніх інформаційних технологій, 

підвищуючи таким чином відчутність послуг,  акцентувати на їх значущості та 

потенційних вигодах для клієнтів; 

 нерозривність виробництва і споживання послуги. Це одна з 

основних особливостей туристичної послуги, що в процесі відтворювання 

зумовлює обмін ролями між споживачем і надавачем послуг. Споживач не 

лише споживає конкретну туристичну послугу, що надається йому 

туристичним підприємством, але й активно долучається до процесів її 

створення. Ця властивість туристичної послуги потребує активної особистої 

участі клієнтів, ретельної уваги до отриманих від споживачів інформаційних 

сигналів;  

 мінливість якості туристичної послуги є їх важливою відмінною 

рисою. Зменшення рівня мінливості досягається туристичними підприємствами 

за рахунок розробки і подальшого ретельного дотримання власних стандартів 

обслуговування. Лише обов’язкові для виконання правила обслуговування 
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споживачів дозволяють гарантувати заявлений рівень якості пропонованої 

послуги. Зазвичай стандарти обслуговування формалізують критерії 

оцінювання рівня якості надання туристичних послуг і вкладу співробітників у 

їх досягнення. Отож, мінливість якості послуг у межах пропонованого туру 

вимагає цінової диференціації, варіативності та альтернативності 

обслуговування; 

 нездатність до зберігання – особлива риса туристичної послуги, яка 

в умовах сталого попиту зазвичай не викликає особливих незручностей для 

споживачів та проблем для надавачів послуги. Однак постійні коливання 

попиту на туристичні послуги вимагають розробки додаткових стратегій 

стабілізації попиту і пропозиції.  

Другою специфічною характеристикою туристичної послуги є її часова 

обмеженість. Втрати у часі полягає у безповоротному втрачанні доходу від не 

наданої вчасно послуги. Така специфіка надзвичайно підсилює роль 

використання оперативної інформації щодо замовлень, вимагає гнучкої 

політики ціноутворення, швидкої адекватної реакції на зміни споживацьких 

пріоритетів. 

Третьою особливістю туристичної послуги є наявність часового лагу між 

фіксацією купівлі (оплати) туристичного продукту і його безпосереднім 

споживанням. По суті, оплачуючи наперед путівку на певний тур, споживач 

авансує діяльність не лише власне виробника туристичного продукту, але й 

низки обслуговуючих маршрут організацій (туроператори, турагенти). Це 

вимагає постійного контролю надійності як власне туристичного продукту, так 

і каналів його просування, зумовлює підвищену відповідальність туристичних 

організацій; 

Четверта особливість туристичної послуги зумовлюється характером 

мотивації споживача щодо її вибору. На рівень мотивування  вчиняють вплив 

такі характеристики туристичних послуг, як вид туризму, клас і спеціалізація 

обслуговування. Зокрема, принцип спеціалізації обслуговування полягає у 

врахуванні психофізіологічних особливостей споживачів залежно від віку, 
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родинних зв’язків у межах туристичної групи, ментальних чи науково-

пізнавальних пріоритетів туристів тощо. Прийняття до уваги специфічних 

особливостей поодиноких споживачів і туристичних груп дозволяють 

конкретним туристичним підприємствам регулювати інтенсивність 

туристичних потоків туристів відповідно до власної матеріальної базу. Так, на 

ринку послуг для сімей з дітьми сьогодні зазвичай пропонуються комплексні 

тури, що поєднують специфічні послуги з проживання (включає відповідне 

обладнання, об’єднання номерів), харчування (дитяче чи дієтичне меню), 

додаткові послуги (догляд за дітьми, анімаційне забезпечення), молодіжний 

туризм більше акцентує увагу на наявності спортивних і розважальних 

програм, туристам старшого віку пропонуються більш виважені оздоровчі та 

культурно-масові програми, дієтичні меню. Водночас, інформацію про 

спеціалізовані типи обслуговування дозволяє клієнтам обирати підприємства 

відповідно до власних уподобань. 

П’ята специфічні особливість туристичної послуги також зумовлюється 

споживацькою мотивацією. Слід зазначити, що вибір споживачем туристичної 

послуги завжди носить комплексний характер, охоплюючи певний набір 

товарів і послуг оздоровчого, спортивного та розважального спрямування. 

Структура споживацького туристичного набору бажаних послуг залежить від 

рівня доходів та звичних уподобань клієнтів туристичних організацій, тому для 

останніх важливо адаптувати до них умови перебування туриста у турі. 

Особливість туриста як споживача полягає в одночасній  комплексності та 

специфічності його туристських витрат. Комплексність забезпечується 

спрямуванням на задоволення сукупності потреб в незвичних умовах 

проживання, а специфічність – появою нових потреб під час туру. 

Шостою специфічною характеристикою туристичного ринку є значна 

сезонна обумовленість попиту. Сезонні коливання, однак, різняться для різних 

видів туристичних послуг. Так, сімейний відпочинок на морі більше 

притаманний літньому періоду масових відпусток і канікул, а в зимовий період 

туристи більше надають перевагу активному спортивному відпочинку у 
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гірських територіях. Згладжування сезонних коливань є значною проблемою 

для більшості туристичних організацій, тому для зменшення сезонних втрат 

важливо розробляти програми розвитку несезонних форм відпочинку, 

використовувати наявну матеріальну базу туристичної організації для 

організації нових форм відпочинку. 

Сьома специфічна риса туристичного ринку полягає у територіальній 

роз’єднаності споживачів туристичних послуг і туристичних організацій. Для 

подолання негативних наслідків територіальної роз’єднаності важливо активно 

створювати інформаційно-рекламні програми для просування туристичного 

продукту поза межами регіону, розвивати і підтримувати зв’язки із іноземними 

партнерами, що дозволить сформувати на ринку позитивний імідж туристичної 

організації, сприятиме підвищенню статусу туристичного регіону. 

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. Відтак об’єктивно виникає необхідність в кооперуванні 

різних послуг в межах єдиного комплексу, який отримав назву туристичного 

продукту. Сучасний туристичний продукт є комплексним поняттям, яке 

охоплює власне тур, комплекс туристсько-екскурсійних послуг і споживчі 

товари туристичного призначення. 

 Тур є первинною одиницею тур продукту. Він реалізується споживачу у 

вигляді цілісного продукту, що обумовлюється певним маршрутом і 

обмеженням у часі. Зазвичай первинна одиниця оформляється туроператором у 

вигляді договору купівлі-продажу туристичної путівки, в якому прописуються 

основні права і обов’язки туристичної організації та споживача. 

 Додаткові туристичні та екскурсійні послуги не передбачаються умовами 

основного договору і надаються туристу за окрему плату. До таких послуг 

відносять додаткове харчування, екскурсійні послуги гіда тощо). На сьогодні 

Всесвітньою туристською організацією  розроблено понад 400 видів 

пропозицій додаткових туристичних послуг. Згідно розрахунків фахівців цієї 
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міжнародної установи, сучасна елементна структура витрат туристів виглядає 

наступним чином: на власне тур припадає половина всіх витрат, на додаткові 

послуги витрачається близько 30%, на товари туристичного прзначення – 

близько 20% всіх витрат. 

До товарів туристичного призначення відносять: 

– матеріальну частину турпродукту, зокрема карти, путівники, пам’ятні 

значки і буклети, іншу сувенірну продукцюя, а також туристське спорядження 

для активного відпочинку; 

– неспецифічну частину матеріального туристичного продукту, до якої 

відносяться товари, що є дорожчими в місцях постійного мешкання туриста.  

Варто приділити окрему увагу споживчим властивостям туристичного 

продукту, які суттєво впливають на організацію туристичного бізнесу: 

 обґрунтованість витрат туриста передбачає, що пропозиція послуг 

має відповідати меті подорожі споживача; 

 надійність туристичного продукту передбачає, що фактично надана 

туристу послуга має відповідати інформації, поданій у носіях реклами про неї; 

 ефективність туристичного продукту передбачає можливість 

досягнення бажаного для туриста ефекту за мінімального рівня витрат; 

 цілісність надання туристичної послуги передбачає комплексність її 

надання, завершеність купівлі продукту; 

 ясність і простота в експлуатації є важливою для туриста 

передумовою споживання турпродукту, це вимагає від туристичного 

підприємства організації відкритості і чесності при організації відпочинку; 

 гнучкість турпродукту передбачає можливість оперативної заміни 

послуг для орієнтації на різні сегменти споживачів; 

 корисність туристичного продукту для споживача проявляється у 

вигляді здатності досягти запланованої мети, отож вимагає від підприємства 

задовольняти потреби різних цільовоих груп споживачів. 

Формування цілісно-цільової спрямованості туристичного продукту в 

складі туру є основною функцією туроператорів, що готують цей продукт, для 
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реалізації у скомплектованому вигляді. 

Задоволення попиту туристів здійснюється через систему пропозиції 

туристичного продукту на ринку (рис. 1.1). 

 

В умовах ринкової економіки потреби туристів виносяться на ринок у 

вигляді попиту на туристичні послуги, де їм протиставляється товарна 

пропозиція. Попит і пропозиція на туристичному ринку тісно переплетені. 

Узагальнено прийнято вважати, що саме туристична пропозиція є об’єктом 

туризму, тому до неї включають все, що гіпотетично можна використати для 

задоволення туристичного попиту. Туристична пропозиція охоплює широкий 

спектр елементів (кліматичні умови місця подорожі, ландшафтні оосбливості, 

наявність розвиненої готельної мережі, стан ресторанного господарства, 

наявність розважальних установ тощо) і  диференціюється за характером 

пропозицій на первинну і похідну. 
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Формування пакета туристичних послуг 
Туроператор 
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Споживач (турист) 

Рис. 1.1. Схема формування та збуту туристичного продукту 
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Первинна пропозиція, зазвичай, не пов’язана з туризмом. Вона 

складається з різних чинників, які чинять на туристів природний привабливий 

вплив: 

 природні особливості місця туристичної подорожі (географічне 

розташування, кліматичні умови, особливості флори і фауни); 

 соціально-культурні особливості, особливо коли йдеться про 

міжнародний або етнографічний туризм (культурна спадщина, народні 

традиції, звичаї і менталітет, а також наявність незвичних для туриста 

архітектурних споруд); 

 стан інфраструктурної розвиненості місця подорожі (якість шляхів 

сполучення, наявність і доступність сучасних комунікацій, можливість 

користування культурно-мистецькими і дозвільно-розважальними установами). 

Вплив первинної пропозиції на рішення потенційного туриста відвідати 

саме цю туристичну територію обумовлюється природною користю. Однак 

первинна пропозиція створюється не лише для цілей туристизму. Натомість 

похідна туристична пропозиція, у складі якої виділяють туристичну інфра- і 

супраструктуру, складається виключно з елементів туристичного використання.  

На нашу думку, слід більш уважно дослідити поняття похідної пропозиції 

в туризмі та її відмінні риси у порівнянні з первинною. Так, похідна пропозиція 

зазвичай поєднує туристичну інфраструктуру (що поділяється на власне 

туристичну інфраструктуру та інфраструктуру, обумовлену розвитком ринку) і 

туристичну супраструктуру. Інфраструктура, обумовлена розвитком 

туристичної галузі, багато у чому співпадає із первинною пропозицією, тобто 

має багато спільних рис із загальною інфраструктурою. Зрозуміло, що постійна 

наявність відпочивальників в певній місцевості потребує нарощення 

потужностей систем життєзабезпечення.  

Диференціювання туристичних пропозицій на первинні чи похідні 

відбувається за критеріями їх реальної чи потенційної придатності для 

використання в туричній галузі. Подекуди відсутність певного елемента 

пропозиції може повністю перекреслити досягнення стратегічної мети туризму. 
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Так, погана погода і шторми на узбережжі зводять нанівець сімейний 

відпочинок на морі, а  відсутність необхідного снігового покриву 

перекреслюють для клієнта всі інші переваги зимового гірського відпочинку 

навіть на відомих лижних курортах. Таким чином, задоволення туристичного 

попиту вимагає комплексного використання можливостей всіх елементів 

туристичної пропозиції. 

Туристичні послуги з метою задоволення попиту туристів формує 

туристична індустрія.  

Існує безліч визначень індустрії туризму. Одна з перших і найвдаліших 

дефініцій була запропонована Конференцією ООН з торгівлі і розвитку в 1971 

р. Згідно з нею «туристична індустрія – це сукупність виробничих і 

невиробничих видів діяльності, направлених на створення товарів і послуг для 

мандрівних осіб» [5]. Індустрія туризму тісно взаємозв’язана з іншими 

галузями економіки. За даними Міністерства торгівлі США, до сфери 

обслуговування відвідувачів залучено 24 галузі економіки країни. В зв’язку з 

цим вичленувати туристичну складову і провести чіткі межі туристичного 

сектору надзвичайно складно [5].  

Індустрія туризму – багатогалузевий виробничий комплекс, що 

займається створенням умов для подорожей і відпочинку, тобто виробництвом 

туристичного продукту – комплексу ресурсів, послуг і товарів, право 

користування якими турист придбаває для організації своєї подорожі. 

Проте, визначення індустрії туризму як комплексу підприємств 

виробничої і невиробничої сфери, що надають туристичні послуги і які 

реалізують товари туристичного попиту, є наслідком галузевого підходу. Тому 

варто враховувати, що індустрія туризму є не тільки сукупністю вище 

перерахованих підприємств, але є однією з форм освоєння території. 

На нашу думку, туристична індустрія є економічною категорією, що 

повною мірою відображає взаємоузгоджену сукупність тиї галузей 

національної економіки, діяльність яких функціонально спрямована на 

задоволення різноманітних туристичних потреб. 
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Будучи складним міжгалузевим народногосподарським комплексом, 

туристична індустрія включає наступні елементи (рис. 1.2). 

Першим системоутворюючим елементом туристичної індустрії  є 

підприємства сфери гостинності, які безпосередньо надають споживача послуги 

з розміщення і харчування. Другим елементом виступає інфраструктурна 

складова, яка являє собою трирівневу систему. Зважаючи на важливість цього 

структурного елементу туристичної індустрії, зупинемось на рівнях 

інфраструктурної складової докладніше. Перший рівень туристичної 

інфраструктури можна вважати виробничим, адже в туристичному 
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підприємстві він представляється комплексом наявних діючих будівель та 

відповідних інжерених комунікацій, здатних забезпечити туристи комфортне 

перебування на відпочинку. До першого рівня інфраструктури також слід 

віднести транспортні мережі території туристичної подорожі і додаткові 

комунікаційні системи, необхідні для якісного надання туристичних послуг, які 

не залучені безпосередньо до процесів виробництва туристичного продукту. 

Це, зокрема, транспортні мережі, підприємства зв’язку, енергетичні та 

комунально-обслуговуючі компанії, фінансові, страхові організації, а також 

рівень фізичної, фізіологічної і економічної безпеки відпочинку.  

До другого рівня туристичної інфраструктури відносяться організації, які 

безпосередньо формують туристичний продукт. Третій рівень формують 

організації, до сфери діяльності яких відносяться здебільшого допоміжні або 

вторинні туристичні послуги: прокат автомобілів і туристичного спорядження, 

розважальні і спортивно-оздоровчі установи, ресторани, кафе і бари,  музейні 

комплексі і виставкові зали, театри і кінотеатри, зоопарки тощо.  

Таким чином, виходячи з викладеного, туристичну індустрію 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. 

Слід зазначити, що в умовах ринку практично жодне туристичне 

підприємство не в змозі самостійно організувати тур, оскільки процес 

формування туристичного продукту (туру) і його подальша реалізація на 

туристичному ринку є вельми складними і специфічними сферами діяльності 

туристичного бізнесу. З цієї метою вони залучають відповідні підприємства і 

організації, які забезпечують відсутні ланки в комплексному обслуговуванні 

туристів. Всі вони виступають партнерами («суміжниками») туристичного 

підприємства і, відповідно, суб’єктами туристичного виробництва. У результаті 

їх взаємодії формується цілісний туристичний комплекс, структурна модель 

якого наведена на рис. 1.3.  
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З наведеної моделі випливає, що система пропозиції в галузі туризму 

складається, в головному, з об’єктів туризму як таких (первинних мотиваторів – 

те, заради чого туристи вибирають даний регіон), а також з доповнюючих їх 

другорядних елементів – послуг, які роблять туристичні поїздки приємнішими. 

Для поєднання основних елементів туристичного комплексу з другорядними 

елементами туристичного комплексу, які придбавають ринкову вартість лише в 

своїй сукупності, необхідна третя підсистема – організаційні послуги, або 

організаційні елементи туристичного комплексу. 

Поряд з цими підсистемами пропозиції в рамках загального туристичного 

комплексу існує також підсистема попиту. Вона включає туристичні агентства і 

організаторів поїздок, які утворюють проміжну ланку між попитом і 

пропозицією, забезпечуючи задоволення попиту туристів, людей, що 

відправляються у відрядження, на конференції, з’їзди і т. д., а також людей, що 

СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

Основні елементи туристичного 
комплексу 

Другорядні елементи 
туристичного комплексу 

 
- природні особливості регіону; 
- культурні особливості регіону; 
- спеціально створені для туризму        

об’єкти, структури тощо. 

- система транспортного 
обслуговування; 

- система харчування та 
проживання; 

- розважально-видовищна сфера; 
- система роздрібної торгівлі та 

побутового обслуговування; 

Організаційні елементи 
туристичного комплексу 

- організація планування і 
управління туризмом; 

- реклама та інформація; 
- організація маркетингу. 

Елементи підсистеми попиту 
туристичного комплексу 

- туристичні агентства; 
- організатори поїздок; 
- індивідуальні туристи; 
- організатори одноденних 

екскурсій. 

Рис. 1.3. Структурна модель цілісного туристичного комплексу 
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відносяться до особливих соціологічних груп (наприклад, інвалідів). 

Слід звернути особливу увагу на той факт, що цілісний туристичний 

комплекс обов’язково включає принаймні один елемент з кожної підсистеми.  

Значення кожної з складових частин цілого можна зрозуміти і оцінити, 

лише зрозумівши і оцінивши значення решти складових частин. Разом з тим, 

враховуючи специфіку нашого дослідження, рахуємо необхідним звернути 

увагу на те, що другорядні види послуг, існуючі в туристичних комплексах 

регіонів, самі по собі, як правило, не можуть радикально збільшувати потік 

туристів, проте істотно сприяють успішному функціонуванню туристичного 

комплексу, частиною якого вони є. 

До другорядних елементів туристичного комплексу в найбільшій мірі 

може бути застосоване «правило рівних, відповідних один одному 

можливостей (balance capacities)», яке стверджує, що якщо можливості, 

наприклад, торгової інфраструктури не відповідають кількісним і якісним 

вимогам (скажімо, недостатні для того, щоб якісно обслужити всіх туристів та 

місцевих мешканців), виникає серйозна дисгармонія, так само як це має місце з 

іншими другорядними елементами туристичного комплексу. Однак, дуже 

великі можливості також є перешкодою, як дуже малі можливості. Надвисока 

якість організації другорядних елементів в майбутньому створюватиме серйозні 

перешкоди для забезпечення комерційного успіху їх діяльності, як і 

надзвичайно низька якість. 

Бездоганна тісна взаємодія між чотирма підсистемами є основною 

передумовою успішного функціонування комплексу в цілому. Тільки за умови 

інтенсивної взаємодії і обміну інформацією між всіма підсистемами, коли 

кожному окремому клієнту (гостеві або туристу) пропонується оптимально 

збалансований набір послуг, можна говорити про туристський комплекс, як про 

теоретично досконалу єдину систему туристичного бізнесу. 

Традиційно система визначається як упорядкована множина 

взаємопов’язаних елементів, які мають власну структуру і організацію. Туризм 

як система є частиною таких суперсистем як природне середовище, суспільство 
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і економіка 44, с. 30.  

Складну систему туристичного обслуговування, на нашу думку, слід 

розглядати як економіко-технологічну систему, яка формує потреби і 

платоспроможний попит на туристичні послуги і товари, управляє цільовим 

призначенням індустрії туризму, фінансовим, матеріально-технічним, 

трудовим, нормативно-правовим забезпеченням її діяльності, організовує 

зв’язок з іншими системами. 

Системність туристичної галузі визначається такими загальносистемними 

характеристиками, як цілісність, впорядкованість, стійкість, стабільність, 

мінливість, рухливість. Власне суперечливість згаданих характеристик і 

обумовлює системний характер розвитку туризму. Розглядаючи, до прикладу, 

таку властивість системного розвитку туристичної галузі, як цілісність, 

зауважимо, що основними її проявами в системі туризму є наявність 

взаємозв’язків туристичної діяльності з розвитком оточуючого середовища, 

суспільно-політичними явищами та загальноекономічною системою в державі. 

Системним підґрунтям розвитку туристичної галузі є формування 

туристичних уподобань існуючих та потенційних споживачів. Відповідно до 

піраміди Маслоу, найбільш важливим туристичним прагненням для населення є  

задоволення фізіологічних потреб у відпочинку від трудової діяльності та 

відновленні сил. Однак, задоволення соціальних та комунікативних потреб 

туриста є не менш важливим чинником розвитку галузі. Саме цим можна 

пояснити переорієнтацію галузі від елітарнсті до масовості. На користь 

необхідності комунікаційних зв’язків для розвитку галузі свідчать і сучасні 

тенденції диференціації туризму, розширення асортименту послуг, видів і форм 

туристичної релаксації. 

Така системна властивість туризму, як стійкість, проявляється в здатності 

безперервної адаптації до мінливих умов функціонування галузі, повернення до 

стану рівноваги після трансформаційних потрясінь. 

Мінливість туристичної галузі зумовлює поступальний рух до системних 

змін внаслідок причинно-наслідкових зв’язків. Системність  туризму вимагає 



 42

його  безперервного розвитку, однак в суспільстві причинно-наслідкові 

відносини розвитку галузі зазвичай опосередковуються потребами та цільовими 

орієнтирами споживацьких запитів. Відтак, наслідки розвитку і системного 

оновлення туристичної галузі впливає на появу нових цільових орієнтирів 

споживачів, чим створюють підґрунтя для виникнення нових змін. 

Рухливість туристичної галузі обумовлюється доволі суперечливими 

тенденціями суспільного розвитку, коли соціальна інтеграція населення 

відбувається на тлі прагнення до індивідуалізації особистості. У поєднанні з 

чинниками економічного зростання та стрімким інформаційно-технологічним 

оновленням соціуму, рухливість галузі зумовлює поступову відмову від 

групових турів та все ширший вибір потенційними клієнтами індивідуальних 

туристичних пропозицій. 

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. 1.4). 

Туристичний кластер, який активно розвивається в межах туристичної 

індустрії, являє собою діяльність туристичних організацій різних рівнів, 

спрямовану на отримання прибутку через задоволення туристичних 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові потоки 
податки 

Місцеві 
податки 

Об’єкти туризму – існуючі та 
потенційні туристи та їх 

мотиваційні чинники 

Суб’єкти туристичного кластеру – 
юридичні і фізичні особи, що зайняті у 

туристичній індустрії та дотичних галузях 

Туристичний 
кластер 

Бюджет регіону Туризм 

Суб’єкти туризму Об’єкти туркластеру 
Туристи 

Рис. 1.4. Структурна схема системи туризму 
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Туристи в рамках цієї системи виступають в ролі пред’явників попиту, 

або покупців, яким протистоять продавці – постачальники туристичних послуг і 

товарів. Кожний турист (суб’єкт туризму), відправляючись в подорож, виражає 

свій попит на туризм, оплачуючи послуги транспортних організацій, установ, 

що надають послуги з розміщення і харчування, розважальних та інших 

закладів (тобто попит на туристичний продукт), виступає об’єктом 

туристичного бізнесу. У свою чергу, об’єкту туристської діяльності – туристу – 

в системі протистоїть суб’єкт туристської діяльності – «індустрія туризму», яка 

і виступає виробником споживаних туристом товарів і послуг. 

Туристичний бізнес, який активно розвивається в межах туристичної 

індустрії, являє собою діяльність туристичних організацій різних рівней, 

спрямовану на отримання прибутку через задоволення туристичних очікувань і 

потреб туристів, в основі якої покладено використання наявних туристичних 

ресурсів.  

Сучасний туризм діє в ринковому середовищі, контрольованому і 

регульованому державою і іншими фінансовими і економічними інститутами і 

організаціями. З цього виходить, що всі підприємницькі структури в туризмі 

діють на основі трьох засадничих економічних принципів:  

– по-перше, вони віддають перевагу свободі господарювання і відповідно 

свободі ініціативи і відповідальності;  

– по-друге, їх господарська діяльність об’єктивно підкоряється законам 

туристичного ринку (законам вартості, попиту і пропозиції, конкуренції, 

грошового обігу, ціноутворення);  

– по-третє, державні і суспільні інститути (зокрема, профспілки) роблять 

спробу регулювати ринкові процеси в туризмі з метою привнести в туризм 

соціальні і етичні засади у відношеннх до самого туриста, природи і суспільства 

в цілому. 

Виступаючи складовою економічного комплексу країни, туристичний 

бізнес характеризується такими властивостями і функціями: 

 має свою індустрію виробництва і надання послуг туристам; 
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 створює туристичні послуги, формує турпродукт і здійснює їх 

реалізацію; 

 формує ринок туристичних послуг різного рівня комплексності; 

 виступає мультиплікатором росту національного доходу, валового 

внутрішнього (національного) продукту, зайнятості населення, розвитку 

місцевої інфраструктури і підвищення рівня життя населення; 

 є сферою, в якій дешево створюються робочі місця і забезпечується 

високий рівень ефективності й швидка окупність інвестицій; 

 виступає ефективним засобом охорони навколишнього середовища 

та історико-культурної спадщини людства, що є матеріальною основою 

ресурсного потенціалу туризму, який утворює специфічну сферу діяльності;  

 вступає у зв’язки практично з усіма сферами, галузями і видами 

діяльності людини; 

 має перевагу в інтеграційних і глобальних процесах, що 

відбуваються у світовому просторі. 

Поява туристично-сервісного бізнесу, створення спеціалізованої галузі з 

виробництва сувенірів і товарів туристичного призначення, комерційна 

спрямованість туристичних підприємств сприяють бурхливому розвитку 

останніми роками підприємництва в туризмі і суміжних з ним галузях. 

При цьому, на думку автора, підприємництво в туризмі відображає: 

 всю сукупність відносин (економічних, соціальних, організаційних, 

особових і інших), пов’язаних з організацією підприємцями своєї справи 

(надання послуг та виробництво товарів) і отриманням бажаного результату;  

 всю систему відносин, які об’єктивно виникають у підприємців 

один з одним, із споживачами, постачальниками, з банками та іншими 

суб’єктами ринку, з найманими працівниками і державою;  

 товарний характер відносин підприємців з іншими 

господарюючими суб’єктами на основі дії економічних законів ринкової 

економіки (попиту і пропозиції, конкуренції, вартості, грошового обігу і ін.) і 

всіх інструментів товарного виробництва і обігу. 
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Сучасна система туристичного бізнесу організаційно включає наступні 

господарюючі суб’єкти (рис. 1.5):  

Аналізуючи наведену схему, організації системи туристичного бізнесу 

умовно можна поділити на три групи: 

1) туроператори і турагенства, діяльність яких обмежується реалізацією 

туристичних послуг; підприємства сфери гостинності, які безпосередньо 

здійснюють комплексне туристичне обслуговування споживачів на 

туристичних маршрутах і в місцях відпочинку (готелі, кемпінги, санаторії 

тощо); транспортні підприємства, які безпосередньо здійснюють туристичні та 

екскурсійні перевезення; оздоровчі підприємства і установи, які надають 

послуги в місцях відпочинку і центрах туризму; підприємства сфери послуг, які 

забезпечують туристів товарами і послугами туристичного напрямку; 

Суб'єкти системи туристичного бізнесу 

Фірми-виробники 
туристичних послуг  

Фірми-туроператори 

Фірми-турагенти 

Спеціалізовані фірми, що 
надають послуги з розміщення 

Спеціалізовані підприємства 
харчування 

Спеціалізовані транспортні 
підприємства 

Підприємства роздрібної 
торгівлі 

Підприємства сфери дозвілля 
в туризмі 

Рекламно-інформаційні 
туристичні установи 

Підприємства побутового 
обслуговування 

Державні підприємства, що займаються 
туризмом на комерційних або соціальних засадах 

Рис. 1.5. Суб'єкти системи туристичного бізнесу 
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2) організації, які безпосередньо надають різноманітні побутові, 

культурно-пізнавальні, оздоровчі, торговельні та інші послуги в місцях 

відпочинку не лише туристам, а і місцевим мешканцям (транспортні 

підприємства, лікувальні установи, магазини, театри тощо); 

3) промислові підприємства, які забезпечують створення і експлуатацію 

матеріально-технічної бази туризму; навчальні заклади, які готують 

кваліфіковані кадри для роботи в туристичній галузі. 

Однією з особливостей організації туристичного обслуговування є 

необхідність фізичного перебування споживача у місці споживання 

туристичного пакету або окремих послуг. Найчастіше процес отримання 

туристичної послуги відбувається в туристичних дестинаціях [46]. 

Поняття «дестинація» в перекладі з англійської мови (англ. destination) 

означає «місце призначення» або «мета подорожі» [50, с. 151], що, у свою 

чергу, походить від латинського destino – «призначення, місцезнаходження» 

[52, с. 68]. Сучасний Оксфордський туристичний словник тлумачить поняття 

дестинації як «країни, регіони, міста та інші території, які приваблюють 

туристів, є головними місцями локалізації туристичної діяльності, потоків 

туристів та їх витрат; місця максимальної концентрації визначних туристичних 

пам’яток, засобів розміщення, харчування, розваг, інших послуг та 

економічного, соціального і фізичного впливу туризму» [54, с. 165]. 

Оскільки туристична дестинація являє собою систему підприємств, що 

формують і задовольняють попит на туристичні послуги, то дестинація, з 

одного боку, є суб’єктом ринкових відносин, бо пропонує та реалізує 

туристичний продукт, а з іншого – об’єктом управління туризмом. 

Вітчизняними й зарубіжними науковцями туристична дестинація розглядається 

як об’єкт управління, причому «інтегрованого управління», бо саме воно здатне 

пов’язати всі компоненти в єдину систему, здатну забезпечити виробництво й 

реалізацію якісного комплексного туристичного продукту. 

Отож, в галузі туризму під дестинацію прийнято вважати територію, на 

якій пропонується набір послуг з перевезення, проживання, харчування, 
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відпочинку і розваг відповідно до наявного сформованого попиту. 

Одномоментність виробництва і споживання туристичної послуги викликають 

мультиплікативний ефект, завдяки якому відбувається економічне зростання 

дестинації, покращуються в цілому умови надання послуг гостинності, 

створюються додаткові умови для розвитку галузі. 

Слід зазначити, що чим більша частка доходу, витрачена туристами в 

межах регіону, тим сильніший ефект мультиплікатора. При цьому розрізняють 

кілька видів мультиплікатора:  

 мультиплікатор продажів вимірює додаткові обороти бізнесу в 

результаті збільшення витрат туриста;  

 мультиплікатор виробництва вимірює обсяг додаткового 

виробництва в економіці за рахунок збільшення витрат туристів;  

 мультиплікатор доходів вимірює додаткові доходи (заробітна 

платня, орендна платня, відсотки від позик і прибутку), що утворюються в 

економіці в результаті збільшення витрат туристів; 

 мультиплікатор зайнятості характеризує кількість робочих місць, 

створених за рахунок додаткових витрат туристів. 

Досліджуючи роль підприємництва як для забезпечення функціонування 

туристичної сфери загалом, так і для розвитку окремих дестинацій або суб’єктів 

туристичної галузі, слід зупинитися на його певних особливостях: 

 туристичне підприємництво є суттєвим фактором структурного 

оновлення туризму, яке відбувається завдяки переливанню капіталу з менш 

прибуткових у більш прибуткові бізнеси. Максимізація прибутків, таким 

чином, відіграє роль поживного середовища для посилення конкуренції в 

галузі; 

 розвиток туристичного підприємництва є передумовою 

ефективного формування й використання наявних туристичних ресурсів, 

сприяє мінімізації витрат та зменшенню тиску економічних ризиків; 

 функціонування туристичного підприємництва забезпечує 

мотивацію для кваліфікаційного зростання працівників галузі, що сприяє 
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запровадженню світових вимог щодо рівня обслуговування споживачів. 

Таким чином, туристичне підприємництво є вагомим джерелом 

успішного економічного зростання туристичної галузі, сприяє створенню 

інноваційного середовища, що позитивно відображається не лише на розвитку 

туризму, але й загальної економічної системи країни. 

 

1.2. Теоретичні засади організації торгівлі споживчими товарами і 

послугами як елемента структури туристичного кластеру  

 

Сучасний стан національної економіки характеризується не лише 

розвитком окремих галузей, а й, насамперед, якістю функціонування 

міжгалузевих комплексів.  З цієї точки зору, туризм слід розглядати як 

самостійний міжгалузевий господарський комплекс національної економічної 

системи, оскільки об’єднання ним різних галузей відбувається не за звичною 

вертикальною управлінською схемою, а у певному горизонтальному просторі 

організацій різної галузевої приналежності. 

На користь цього постулату свідчать наступні міркування. Прагнучи 

задовольнити свої потреби у відпочинку і споживаючи туристичний продукт, 

турист виступає в ролі покупця. Проекція власного туристичного попиту 

туриста, таким чином, виражається через фінансування туристичної індустрії 

шляхом оплати за туристичні послуги. 

Водночас, виробники туристичного продукту, одержуючи дохід від його 

продажу, безперервно продукують туристичну пропозицію. Для цього 

здійснюється придбання виробничих ресурсів і його комбінування в процесі 

виробництва і реалізації споживачам туристичного продукту. 

Активний розвиток туристичної індустрії вимагає великих обсягів 

інвестування, особливо в інфраструктурні проекти (будівництво і ремонт доріг, 

облаштування рекреаційних територій, готелів і санаторно-курортних 

комплексів), яке забезпечується здебільшого через різноманітні дерела 

фінансування (вітчизняні, зарубіжні і міжнародні приватні організації, 
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державна фінансова підтримка, банківське кредитування тощо).  

Для туризму характерним є те, що прибуток від нього не завжди 

одержують ті, хто несе витрати. Найбільші корпорації вкладають значні засоби 

в будівництво нових об’єктів в країнах, що розвиваються, користуючись 

дешевою робочою силою, вони одержують великі прибутки, а рівень добробуту 

місцевого населення майже не збільшується. Туристи нерідко порушують 

спокійний перебіг життя людей і їх соціальний устрій, а місцеві органи 

самоврядування вимушені витрачати більше засобів на будівництво і 

експлуатацію таких споруд, як водоочисні установки і дороги, необхідні для 

обслуговування великого числа гостей 

Визначальною особливістю функціонування вітчизняної індустрії 

туризму ми вважаємо неможливість об’єднання матеріально-технічної бази в 

рамках однієї галузі через специфічні технологічні та економічні риси 

функціонування підприємства, які складають її основу. Тому сучасну 

туристичну індустрію варто розглядати як специфічний ринок послуг і товарів 

різних туристичних галузей. 

Світова практика показала, що однією з найкращих моделей розвитку 

галузевих комплексів в регіонах є створення кластерів. Авторство в розробці і 

упровадженні кластерного підходу розвитку регіонів належить консалтинговій 

компанії Monitor Group, засновниками якої є професори гарвардської Школи 

Бізнесу Майкл Портер і Марк Фуллер [6]. Суть кластерного підходу полягає в 

злагодженому розвитку групи юридично незалежних компаній з одного 

регіону, які працюють в суміжних галузях. Простіше кажучи, такі компанії 

діють в єдиному бізнес-напрямі. Під економічним кластером надалі 

розумітимемо структуру підприємств, об’єднаних єдиними матеріальними, 

фінансовими і інформаційними потоками. 

В кластері взаємозалежність членів кластера полягає в тому, що 

ефективна робота кожного з них створює передумови успіху решти учасників 

цього свого роду колективного ринку (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Структура туристичного кластеру 

 

Кластер не є юридичною особою. Структура економічного кластеру не 

об’єднана єдиною для всіх угодою. Поняття економічного кластера передбачає, 

що договірні відносини між окремими підприємствами достатньо стійкі, тобто 

носять довготривалий характер. Підприємства економічного кластеру 

обслуговують певний сектор ринку, тобто націлені на покупців певної 

продукції конкретної території. 

Об’єкти туризму 

Сектори: управлінські, виробничі, обслуговуючі, забезпечуючи, допоміжні 

Матеріально-технічне забезпечення: 
кошти місцевих бюджетів,  

гранти проектів транскордонного 
співробітництва та міжнародних 
організацій, частка з прибутку 

функціонування кластера 

Організаційне забезпечення:  
1) управлінські структури; 
2) комерційні структури (туроператори, 
підприємства сфери торгівлі та надання 
послуг, заклади тимчасового розміщення, 
заклади ресторанного господарства) 

Кадрове забезпечення:  
1) кадровий менеджмент; 
2) управління мотивацією 

Інформаційне забезпечення: web-
сайти, інформаційні бази даних 

Науково-методичне забезпечення: 
науково-практичні конференції, 

семінари, круглі столи з 
проблематики розвитку туризму 

Механізми управління 

ТУРИСТИЧНИЙ КЛАСТЕР 

Інституційний вплив: органи державної влади і місцевого самоврядування, 
управління культури і туризму 
Вплив місцевих громад: зацікавлені громадські організації 
Бізнес: суб’єкти підприємницької діяльності туристичного кластеру 

Ядро туристичного кластеру 

Туристично-рекреаційний потенціал 

Зовнішнє середовище: 1) макрооточення;  
2) потенційні учасники кластера 
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Члени кластерів, не втрачаючи своєї самостійності, придбавають істотні 

переваги в результаті колективної діяльності. 

Об’єднання фінансових зусиль, направлених на зростання потенціалу 

кожного суб’єкта господарювання веде до інноваційних перетворень, неминуче 

спричиняє виробництво нових товарів і послуг, підвищує їх якість і 

комплексність. Ефективне використання власного капіталу є особливо 

актуальним для України в умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів. 

Взаємний обмін різною, у тому числі і маркетинговою, інформацією 

підвищує якість послуг, що надаються, а єдина економічна політика веде до 

зростання конкурентоспроможності кожного учасника кластера в їх загальній 

конкурентній боротьбі з суперниками. При цьому обмін різною інформацією 

про потреби в товарах, технологіях і послугах між постачальниками, 

виробниками, споживачами і спорідненими галузями значно здешевлюється і 

полегшується завдяки єдності цілей і координації інтересів технологічно 

зв’язаних підприємств та неформальних відносин між керівниками, фахівцями і 

працівниками.  

Слід зазначити, що кластер не можна розглядати як арифметичну суму 

окремих складових, адже йому властива наявність синергетичного ефекту 

спільної взаємоузгодженої діяльності різних організацій. Розвиток кластеру 

активізує процеси перетікання до нього економічних ресурсів з ізольованих 

галузей, де продуктивність їх використання є нижчою. Також в межах кластеру 

активно проявляється феномен поширення позитивного впливу успішних 

конкурентоспроможних економічних суб’єктів на партнерів (постачальників, 

споживачів) і конкурентів. Спостерігається і зворотний вплив успіхів ближчого 

оточення на зростання конкурентоспроможності економічного суб’єкта. 

Циклічний характер взаємовпливів обумовлює успішність кластерного 

утворення, в якому економічно незалежні суб’єкти з тісно пов’язаних галузей 

вчиняють взаємовпливи, що сприяють зростанню конкурентоспроможності як 

кожного з них, так і кластеру в цілому. 

Глибина і ширина сфер діяльності, охоплених кластерними структурами, 
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особливо зросла останніми роками з наростанням процесів глобалізації, 

посиленням конкурентної боротьби і ускладненням ситуації на світових ринках. 

Із збільшенням об’ємів інформації і знань в області ризиків в глобальній 

економіці значно змінилася і продовжує змінюватися роль кластерів в 

конкурентній боротьбі. Можливість шляхом кластеризації формувати 

необхідну критичну масу діяльності дозволяє кластерам презентувати миру як 

унікальність, так і працездатність будь-якої національної, регіональної або 

територіальної економіки витримувати натиск з боку конкурентів. 

Цілями взаємодії галузей усередині кластера є:  

 подолання замкнутості на внутрішніх проблемах, інертності, 

негнучкості, які зменшують або повністю блокують благотворний вплив 

конкуренції, поява нових підприємств, видів продукції і послуг;  

 сприяння капіталовкладенням і спеціалізації;  

 обмін інформацією про потреби ринку, техніку і технології, про 

зв’язки між галузями;  

 взаємопідтримка між галузями, отримання і раціональний розподіл 

вигод, що забезпечує прискорений розвиток, стимулює різні підходи забезпечує 

необхідні засоби для упровадження нових корпоративних і галузевих стратегій. 

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. Слід зазначити, що 

визначальною ознакою туристичного кластера ми вважаємо саме наявність 

стійких міжгалузевих економічних зв’язків, спрямованих на задоволення 

суспільної потреби у рекреації. В туристичному кластері його учасники можуть 

більш злагоджено взаємодіяти між собою і владними структурами, а також з 

партнерами в Україні і за кордоном, а вигідні умови для виробництва 

туристичного продукту сприяють створенню інноваційного і ділового 

конкурентного середовища. Отож, як і в інших сферах матеріального і 

нематеріального виробництва, кластеризація туристичної індустрії не 

передбачає організації нових суб’єктів економіки. Кластеризація в туризмі 
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означає взаємовигідне співробітництво і скоординованість дій існуючих 

виробників туристичного продукту на спільних прийнятних засадах з метою 

підвищення конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг. 

Кластер туризму утворюється навколо так званого «стрижневого» бізнесу 

– бізнесу, яким займаються туристичні фірми, що створюють туристичний 

продукт. Але при цьому вони перекуповують послуги інших видів бізнесу: 

готельного і ресторанного, перевезень, торгівлі, розважального та інших. 

Підприємства всіх цих видів бізнесу і утворюють кластер туризму. Виходячи з 

цього, галузевий кластер туризму, на нашу думку, повинен включати низку 

господарюючих суб’єктів галузей промисловості, сільського господарства, 

торгівлі, сфери послуг, діяльність яких окрім цілей виробництва товарів і 

послуг для населення, направлена і на цілі туризму.  

Більшість фахівців галузі туризму притримується думки, що структурно-

функціональна модель туристичного кластера передбачає наявність кількох 

обов’язкових компонентів [35; 46; 48]: 

 туристичного блоку, куди входять туристичні фірми, підприємства 

готельного господарства, об’єкти атракції і природно-заповідного фонду;   

 виробничого блоку, який об’єднує виробників продукції, що має 

прямий чи опосередкований стосунок до туристичної індустрії; 

 науково-освітнього блоку, що включає освітні заклади, здатні 

забезпечити потреби у висококваліфікованих кадрах, та наукові установи, які 

відповідають за стратегію розвитку, проводять маркетингові дослідження та 

рекламні акції;  

 управлінського блоку, до якого входять керівники організацій, що 

утворили кластер, представники фінансових інститутів та органів державного 

управління і влади, які координують дії учасників об’єднання 

Кількісний та якісний склад блоків є довільним і в кожному конкретному 

випадку формується довільно. На думку автора, для впровадження кластерно-

туристичних технологій доцільно брати територію окремих регіонів чи 

областей. Саме за такого територіального охоплення; досягається 
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оптимальність виробничих, управлінських та інформаційних зв’язків між 

компонентами кластера. 

Структурна схема функціонування туристично-рекреаційного кластеру 

наведена на рис. 1.7.  

 

Звичайно, таке угрупування підприємств не може однозначно свідчити 
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про наявність між ними прямих зв’язків, хоча і не виключає такої можливості в 

реальності чи у майбутньому. Підприємства, що входять до туристичного 

кластеру, можуть перебувати на різних стадіях життя, різних етапах 

технологічного оновлення, можуть навіть бути конкурентами одне одному. 

Водночас, визначальною умовою формування кластерної системи є спільна 

потреба у практичному використанні нових знань, застосуванні інноваційних 

технологій, залучення персоналу з високою кваліфікацією тощо. 

Регіональні кластерні утворення можуть виникати не лише на базі 

великого підприємства галузі, якому відводиться в такому випадку роль 

системо утворюючого організатора, але і шляхом інтеграції розрізнених 

організацій. Другий випадок представляє значний інтерес для досліджень, адже 

для багатьох регіональних утворень саме цей варіант є найбільш реальним.  

Основний принцип, що створює перевагу кластера: співробітничати на 

місцевому рівні, щоб конкурувати на глобальному.  

Ефективне використання ресурсного потенціалу кластера сприяє чіткому 

вирізненню в його межах ринкового фактора – «туристичний попит-туристична 

пропозиція». 

При цьому туристичний кластер виконує такі функції як: 

 надання інформаційних послуг (у т.ч. Інтернет-послуг); 

 надання консультативних та навчальних послуг; 

 надання технічних та технологічних послуг; 

 маркетингові дослідження; 

 створення бази даних; 

 створення спільної туристичної марки; 

 налагодження горизонтальних та вертикальних виробничих і 

управлінських зв’язків. 

Стратегічні проекти розвитку туристичного кластера для конкретної 

території чи регіону, на нашу думку, повинні передбачати реалізацію 

наступних функцій: 

 оптимізацію діяльності кластера, зокрема розширення в його межах 
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мережі підприємств ресторанного господарства і торгівлі;  

 організацію перспективних для певної дестинації видів туризму і 

форм дозвілля, зокрема лікувально-оздоровчих, спортивних, науково-

пізнавальних, культурних, екологічних, історико-етнографічних турів; 

 налагодження вигідної співпраці із стейкхолдерами та 

посередницькими організаціями, інституційне та інфраструктурне оновлення 

галузі; 

  популяризацію діяльності кластера, зокрема проведення 

туристичних виставок, форумів, тренінгів, брифінгів, бізнес-семінарів. 

Рекламне та іміджеві просування потребує сучасних ініціатив: створення 

власного веб-сайту, випуску рекламних прес-релізів, віртуальних турів тощо; 

Розвиток туристичних кластерів має враховувати особливу специфіку 

туристичної галузі. Адже споживачем туристичної послуги може бути і 

місцевий мешканець, і гість, які мають сьогодні реальні можливості вільного 

вибору різних іноземних країн та вітчизняних регіонів для відпочинку. Для 

адекватного прийняття рішення про вибір місця сучасні туристи прагнуть 

якомога ширшої інформації щодо регіональних особливостей певної дестинації, 

умов майбутнього відпочинку, можливостей отримання широкого спектру 

послуг, якості надання послуг гостинності і розваг. Для сучасного споживача 

туристичного продукту також дуже важливо отримати комфорт і незабутні 

враження у комплексі із особистою безпекою. Все це спонукає туристичні 

кластери розробляти системні програми щодо оновлення туристичної 

інфраструктури, підвищення рівня якості туристичних послуг і створювати 

ринкові механізми, орієнтовані на кінцевого споживача.  

Враховуючи місце та роль туризму в житті суспільства, Україна 

проголосила його одним з пріоритетних напрямів розвитку соціально-

економічного розвитку країни, регіонів, міст. Це випливає з того, що внутрішня 

економічна природа туризму передбачає, що турист неодмінно повинен 

залишити свої гроші у відвідуваній державі або місцевості. Відповідно у 

формуванні регіональних кластерів туризму все більшу роль буде відігравати 
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торгівля товарами та послугами.  

Не дивлячись на багатовікову історію, нині серед науковців не склалося 

єдиної думки щодо визначення терміну «торгівля». Так, у фундаментальних 

підручниках з організації торгівлі для студентів вищих навчальних закладів [16, 

18], за якими здійснюється підготовка студентів в Україні, взагалі відсутня 

дефініція терміну «торгівля». 

У навчальному посібнику «Теорія та практика торговельного 

обслуговування» дається наступне визначення торгівлі – «це та галузь 

бізнесової діяльності, у котрій дохід і прибуток створюються не в результаті 

виробничої, а посередницької діяльності, тобто в результаті різниці в цінах: між 

ціною, яку отримує виробник, та ціною, яку платить споживач» [20, с. 23]. 

У Економічній енциклопедії під торгівлею розуміється форма обміну 

товарів, за якої рух їх із сфери виробництва до сфери споживання або зміна 

одного власника товару іншим відбувається на основі купівлі-продажу. Це одна 

з найважливіших галузей економіки, що забезпечує економічний зв’язок між 

виробництвом і споживанням, окремими галузями і підприємствами, окремими 

районами країни та між країнами [1]. На нашу думку, таке трактування торгівлі 

хоч в цілому і правильне, однак не достатньо повне, оскільки торгівля – це 

насамперед вид суспільно корисної діяльності. Такої ж думки притримується і 

А. А. Ісаєв, який зазначає, що торгівля – це заняття купівлею та продажем 

товарів з метою отримання прибутку [11, с. 507]. 

Українська радянська енциклопедія визначає торгівлю як «галузь 

народного господарства, яка забезпечує обіг товарів, просування їх із сфери 

виробництва в сферу споживання на основі купівлі-продажу» [21, с. 212]. З 

таким визначенням торгівлі важко погодитися, оскільки галузь не може 

забезпечувати обіг товарів. Обіг товарів забезпечують конкретні підприємства 

чи підприємці. 

Не можна погодитися і з визначенням торгівлі С. Н. Наровчатовим, який 

визначає торгівлю як організацію обміну предметів безпосереднього 

споживання на основі економічної доцільності [9, с. 21]. Справа в тому, що 
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торгівля виконує не тільки комерційні (організацію обміну), а й технологічні 

функції (доведення товарів з місць виробництва до споживання, тобто 

продовження процесу виробництва у сфері обігу). Вимагає, на нашу думку, 

уточнення і дефініція торгівлі як форми обміну продуктами праці й послугами, 

історично зумовлена виникненням і розвитком товарного виробництва» [13, с. 

659]. Справа в тому, що обмін продуктами може носити натуральний характер, 

а торгівля передбачає здійснення обміну за допомогою грошей. З цієї ж 

причини не можна погодитися з Л. І. Безгіновою, яка вказує на те, що «у 

системі галузей економіки торгівля є особливою ланкою, яка зв’язує 

виробників і споживачів продукції, що обумовлює відмінність торговельних 

підприємств від підприємств інших галузей» [14, с. 28]. Між виробниками і 

споживачами продукції може відбуватися натуральний обмін. 

Наявність різних підходів до визначення поняття «торгівлі», на нашу 

думку, пояснюється тим, що як один із видів економічної діяльності за своєю 

сутністю та формою торгівля належить до досить складних економічних 

систем, а різні автори розглядають її як:  

 процес;  

 сферу відносин;  

 галузь економіки.  

Торгівля як процес розглядається у якості просування товару від 

виробника або власника до кінцевого покупця, що вимагає певних умов 

передачі споживної вартості в обмін на гроші. У цьому розумінні, головним 

елементом торговельної діяльності є обмін, метою якого визначається 

найширше задоволення наявних у продавця і покупця потреб. Крім того, 

торгівля виступає у якості сукупності правочинів, які виникають під час 

взаємодії продавців, покупців і обслуговуючих організацій. Таким чином, ця 

найважливіша підсистема споживчого ринку, яка виконує основні функції в 

механізмі суспільного розподілу праці і залучає до власної діяльності 

практично все економічно активне населення, організовується за принципами 

економічної доцільності, що відображають цілі, функції і завдання.  
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Враховуючи викладене, при визначення торгівлі, на нашу думку, слід 

враховувати також наступне: 

 торгівля, насамперед, є видом діяльності, пов’язаним з отриманням 

прибутку, де об’єктом дій є товарообмін, купівля-продаж товарів, а також 

обслуговування покупців в процесі продажу товарів, їх доставки, зберігання і 

підготовки до продажу; 

 предметом обміну можуть бути не тільки товари в натурально-

речовинній формі, а також і послуги, ринок яких останніми роками стрімко 

розвивається. Однак у жодному визначенні цей факт не знаходить свого 

висвітлення.  

Виходячи з викладених передумов, на нашу думку, можна дати наступне 

визначення: торгівля – це вид суспільно-корисної діяльності з обміну товарів та 

послуг шляхом купівлі-продажу з метою отримання прибутку. 

Торгівлю також варто розглядати в якості самостійної ринкової 

інституції, оскільки ця галузь реалізує в суспільстві різноманітні функції  у 

взаємозв’язаних сферах суспільних взамовідносин. Вартість товару 

реалізується за умови реалізації споживчої вартості, тобто наперед закладеного 

в товарі  споживчого блага. Недотримання цієї умови призводить до 

неможливості реалізації продукту праці, тому економічна і соціальна функції 

торгівлі є взаємопов’язаними, взаємозалежними і нерозривними. Насичення 

споживчого ринку міняє основні функції торгівлі, які набувають нового змісту. 

Зокрема, торгівля споживчими товарами виконує дві основні функції: 

 економічну – шляхом зміни форм вартості товару. Реалізація 

економічної функції направлена, насамперед, на досягнення цілей продавців. 

Ступінь її розвитку характеризує самодостатність і самовизначення торгівлі в 

системі суспільного розподілу праці. Економічна неспроможність галузі може 

призвести до занепаду торгових інститутцій в економічній системі та її повної 

дисфункціональності. Таким чином, економічна функція торгівлі є 

передумовою самозабезпечення галузі, оскільки скеровуються вглиб системи. 

 соціальні – задоволення споживчого попиту шляхом доведення до 
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споживача товарів і послуг. Соціальні функції характеризують соціально-

функціональну спрямованість торгівлі, в якій закладене її суспільне значення в 

якості інституту соціально-економічних відносин.  

Пріоритетність соціальних функцій перед економічними визначаються їх 

необхідністю для забезпечення ефективності торгівлі. Історично склалось, що 

визначальним чинником появи торгівлі була людина та її потреби, що зумовило 

появу продавців та засобів задоволення потреб. Посилення соціальної 

орієнтації торгівлі передбачає все більше домінування інтересів покупця на 

ринку. Натомість задоволення інтересів продавців можливе лише внаслідок 

задоволення соціально-економічних, матеріальних і духовних потреб покупця. 

Соціальна орієнтованість торговівлі реалізується двома основними 

шляхами. З одного боку, соціальні пріоритети закладаються при проектуванні 

асортиментної і цінової політики торговельної організації, її 

внутрішньоорганізаційної культури. З іншого боку, займаючи проміжну 

позицію між товаровиробниками і споживачами, торгівля є яскравим вразником 

інтересів саме покупців. Насичення ринку товарами і послугами та своєчасність 

їх реалізації є суттєвим чинником впливу як на розвиток виробників, так і на 

ступінь і якість задоволення суспільних потреб. 

На противагу виробничим структурам, результатом функціонування яких 

є створення продукту, специфіка процесів у сфері обігу передбачає задоволення 

купівельного попиту шляхом надання послуг виробникам і кінцевим 

споживачам. Ця специфіка проявляється не лише у сфері торгівлі, а і у 

пов’язаних сферах діяльності.  

Реалізація основного завдання торгівлі – організації суспільного 

перерозподілу і руху товарів з сфери виробництва в сферу споживання має 

супроводжуватися своєчасністю товарної пропозиції товарів в достатній 

кількості, необхідного асортименту і належної якості. Реалізації цього завдання 

вимагає низки функцій: розподілу і просування товарів в просторі; 

синхронізації ритмів виробництва і споживання; встановлення рівноваги 

обсягів виробництва і споживання; орієнтації на сподівання споживачів щодо 
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якості; формування товарного асортименту; освоєння нових ринків і 

стимулювання збуту. 

Це далеко не повний перелік функцій торгівлі, які, крім того, постійно 

розширюються. З розвитком ринку для забезпечення конкурентоспроможності 

торговельні підприємства повинні надавати ряд додаткових супутніх реалізації 

товарів послуг, пов’язаних з доведенням товарів до кінцевого споживача. До 

цих функцій відносяться наступні: маркетингові дослідження ринку, вивчення 

попиту споживачів на товари, консультаційні послуги покупцям у виборі 

товарів, надання додаткових сервісних послуг з доставки куплених товарів 

додому покупцю, прийом замовлень на товари, що відсутні у продажу тощо. 

Обсяг і характер виконуваних торговельними підприємствами функцій 

залежить від їх типу, розміру, технічної оснащеності, місця розташування та 

інших чинників. 

В ринкових умовах функціонування роль торгівлі в економіці держави 

суттєво зростає, адже вона надає виробникам найбільш достовірну інформацію 

щодо обсягів і структури споживацького попиту, що стає стимулюючим 

чинником для нарощення виробництва виробництва найбільш затребуваних 

товарів. Водночас, торгівля виступає в якості джерела виникнення нового 

попиту через притаманні їй функції реклами і просування на ринку нових 

товарів. Отож, активізується організаційна функція торгівлі на ринку 

споживчих товарів і торгових послуг. Така специфіка торгівлі, її значна 

соціально-економічна регулятивна роль в суспільстві зумовлюють необхідність 

розгляду торговельних послуг в широкому і вузькому значенні, з відповідним їх 

розподілом в залежності від характеру надання на загальні та конкретні. 

Загальноприйняте значення поняття «послуги торгівлі» охоплює організацію і 

здійснення торговельного обслуговування покупців в процесі купівлі-продажу 

товарів, орієнтованих на усереднені запити населення. Конкретно визначений 

характер послуги обумовлюється більш вузькою взаємодією з конкретним 

покупцем, споживчі очікування і запити якого індивідуалізовані відповідно до 

рівня освіти, соціального і матеріального становища, власних уподобань. Таким 
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чином, в межах надання торговельної послуги необхідно врахувати і 

конкретність окремих з них, що передбачає варіативність товарних пропозицій і 

рівня їх задоволення. В сучасних умовах масової орієнтації покупців на 

максимізацію цінності, вони і звертаються до більш конкурентоспроможного 

продавця, який здатний забезпечити надання послуги з найбільшою цінністю 

для конкретної особистості. 

Загальну цінність торговельної послуги для покупця відбражає грошова 

вартість придбаної ним сукупності функціонально-економічних і моральних 

вигод від придбання ринкової пропозиції продавця. Рівень розвитку 

торговельних послуг, їх інтегрованість на ринку та соціально-економічний 

потенціал опосередковано характеризують рівень життя населення. Отож, 

збільшення цінності і корисності товарів, торгівля забезпечує представництво 

інтересів споживачів.  

Історичний процес розвитку товарного господарства сприяв 

відособленню сфери торгівлі і виділенню в ній двох підгалузей – оптової і 

роздрібної торгівлі.  

Оптова торгівля включає будь-яку діяльність по продажу товарів або 

послуг тим, хто придбаває їх з метою перепродажу або професійного 

використовування. Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового 

продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони 

поступають або у виробниче споживання, або отримуються роздрібною 

торгівлею для реалізації населенню. 

Оптова торгівля є підсистемою проміжної торгівлі, зусиллями її суб’єктів 

створюється дія, при якій товар переміщається від одного господарюючого 

суб’єкта до іншого в порядку здійснення господарських зв’язків і отримання 

економічної вигоди. 

Предметом оптової торгівлі, яка охоплює практично всю сукупність 

товарних ресурсів,  є не лише продукти кінцевого споживання, але й засоби 

виробництва. Зазвичай, метою оптових закупівель посередницькі організації 

визначають роздрібнення великих партій продукції і подальшу реалізацію 
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товарів промисловим підприємствам для виробничих цілей чи підприємствам 

роздрібної торгівлі для подальшого продажу кінцевому споживачу.  

Сутність надання оптових торговельних послуг полягає у посередництві, 

а головне завдання можна визначити як організацію господарських зв’язків між 

виробниками споживчих товарів і їх продавцями, які у цьому випадку 

посідаю.ться місце споживача. Різноманітність характеру господарських 

зв’язків між суб’єктами оптової торгівлі  спричиняють до необхідності беликої 

кількості різнопланових господарських операцій, завдяки чому досягається 

сукупний результат у формі оптової послуги. 

Оптові торговці допомагають виробникам ефективно поставляти товари 

безлічі роздрібних торгових підприємств і промисловим споживачам в будь-

якій частині країни. Оптовики виконують багато різних функцій, включаючи 

діяльність зі збуту і стимулювання, закупівлі і формування товарного 

асортименту, розукрупнення партій товару, складування, транспортування, 

фінансування, приймання ризику, надання інформації про ринок і послуг з 

управління і консультаційних послуг. Прогресивно мислячі оптові торговці 

постійно пристосовують свої послуги до потреб конкретних цільових 

споживачів і знаходять шляхи і способи скорочення витрат обігу по доведенню 

товарів до роздрібної торгівлі.  

Найважливіше завдання оптової торгівлі – планомірно регулювати 

товарну пропозицію відповідно до попиту. Об’єктивна можливість успішно 

вирішити це завдання обумовлено проміжним становищем оптової торгівлі: в 

ній концентрується значна частина товарних ресурсів, що дозволяє не 

обмежуватися операціями пасивного характеру, а активно впливати на сферу 

виробництва, роздрібну торгівлю і через неї – на сферу споживання. 

Додатково, на оптову торгівлю покладено важливу функцію 

маневрування матеріальними ресурсами, завдяки чому досягається усунення 

товарного дефіциту і формуються регіональні й галузеві товарні ринки. 

Сприяючи посиленню споживацького впливу на виробників, оптова торгівля 

забезпечує рівновагу між попитом і пропозицією. 
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У кластері туризму на оптову торгівлю покладається виконання таких 

функцій: 

 організація планомірного постачання товарів, у тому числі товарів 

туристичного призначення, організація зберігання товарних запасів для повного 

і своєчасного забезпечення туристичних організацій кластеру та торговельних 

підприємств відповідних дестинацій достатнім асортиментом продукції високої 

якості; 

 забезпечення пріоритетних інтересів туристів щодо якості продукції 

загалом і споживацьких вподобань споживача щодо якості продукції 

туристичного призначення зокрема, шляхом посилення економічного впливу на 

виробників постачальника; 

 забезпечення стабільно високої якості партнерських відносин з 

підприємствами інших галузей туристичного кластеру; 

 проведення маркетингових досліджень тенденцій туристичного 

ринку щодо попиту і пропозиції. 

Таким чином, оптова торгівля надає послуги виробникам товарів і 

роздрібній торгівлі. У результаті її діяльності товар наближається до 

споживача, але ще не потрапляє в сферу особистого споживання. Від роботи 

оптової торгівлі багато в чому залежить ефективність функціонування всього 

кластеру туризму, збалансованість його внутрішнього ринку, задоволення 

постійно зростаючих потреб споживачів. 

Кінцевою ж ланкою в процесі руху товару від виробника до споживача є 

роздрібна торгівля.  

Роздрібна торгівля – сфера підприємницької діяльності з продажу товарів 

чи послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу 

безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного 

використання 14, с. 27. 

Роздрібна торгівля за своїм призначенням є кінцевою ланкою в процесі 

розподілу товарів і полягає в наданні необхідних послуг кінцевим споживачам. 

При цьому вона володіє рядом особливостей, які виділяють її серед інших 
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галузей туристичного кластеру. Серед цих особливостей, насамперед, треба 

виділити:  

 високий динамізм;  

 територіальну сегментацію;  

 протікання основної діяльності в умовах взаємних контактних 

відносин із споживачами; 

 високу швидкість обороту капіталу;  

 функціонування в торгівлі великої кількості підприємств переважно 

малого бізнесу; 

 підприємства торгівлі не займають монопольного положення на 

споживчому ринку, тому, на відміну від інших галузей, в цій сфері достатньо 

динамічно створюються умови для вільної конкуренції між виробниками 

послуг. 

Реалізовуючи споживчу вартість товару, роздрібна торгівля, насамперед, 

реалізовує соціальну функцію доведення до споживачів благ із сфери 

виробництва. Ця діяльність опосередковано впливає на такі аспекти 

життєдіяльності, як раціоналізація праці і активізація споживання, стимулює 

виробництво товарів з оновленими чи покращеними споживчими якостями, 

розширює асортиментні пропозиції для більш повного і якіснішого задоволення 

потреб населення. У роздрібній торгівлі покупцю пропонуються блага, які 

наперед закладені в корисності продукту. Отож, в даному випадку торгівля 

перебирає на себе функції представництва виробничої сфери і несе 

відповідальність за асортимент, якість, своєчасність надходження товарів у 

роздрібні мережі. Промислові підприємства співпрацюють здебільшого з 

одиничними оптовими організаціями, натомість роздрібна торгівля вступає у 

ділові відносини з мільйонами конкретних споживачів, враховуючи їх 

індивідуальні потреби та вимоги до якості товарних пропозицій і якості 

обслуговування. Отож, саме роздрібна торгівля виступає в якості представника 

інтересів споживачів на ринку.  

Багатофункціональність роздрібної торгівлі, складна структура її 
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організації зумовлюють її особливість і визначальність в реалізації головної 

місії галузі. В загальному випадку послуги роздрібної торгівлі можна визначити 

як операцію обміну бажаного блага на гроші. В процесах обміну участь 

приймають два суб’єкти, кожнен з яких ізначально є власником продукту, що 

представляє певну цінність для іншого. 

Розвиток виробничих відносин і посилення конкуренції на споживчому 

ринку призвів до певної видозміни основних завдань роздрібної торгівлі, вони 

ускладнилися та наповнилися оновленим змістом. Переорієнтація на діяльність 

в умовах диктату покупця зумовила відповідні зміни в основних функціях 

торгівлі. Змін зазнала і сама сутність роздрібної торговельної послуги, яка на 

нашу думку, сьогодні визначається як результатом тісної взаємодії продавця і 

покупця для забезпечення останньому найкращих можливостей для легкого 

вибору і вигідного придбання товару в комфортних умовах обслуговування. 

Слід наголосити на особливому значенні  надання підприємствами 

роздрібної торгівлі додаткових послуг, супутніх до основної торговельної 

діяльності: інформування постачальників про структурні зміни попиту, позиції 

конкурентів щодо якості і цін на продукцію тощо.  

Розвиток ринкових відносин спричинив до трансформаці економічних 

умов, зумовив зміни в характері взаємостосунків господарських суб’єктів на 

споживчому ринку. Торгівля поступово залишає позиції діяльності, допоміжної 

до виробничої сфери, натомість сама стає визначальним елементом сфери обігу, 

здійснюючи вплив на виробничі галузі. 

Домінування інтересів кінцевого споживача зумовлює істотні зсуви у 

комерційних відносинах виробничих і торговельних організацій, в результаті 

чого торгівля починає виконувати функції регулювання торгових потоків і 

формування споживчого ринку. 

В організації туристичного кластеру роздрібній торгівлі належить 

надзвичайно велика роль. Це пояснюється тим, що роздрібна торгівля: 

 забезпечує значну частину попиту на окремі складові туристичного 

продукту. Так, шляхом придбання в роздрібній торгівлі продовольчих товарів 
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частково вирішується проблема організації харчування індивідуальних та 

неорганізованих груп туристів. Через канали роздрібної торгівлі здійснюється 

реалізація товарів туристично-сувенірного призначення. Окрім того, 

здійснюється реалізація туристичної символіки України, карт, схем 

туристичних об’єктів і схем розміщення пунктів сервісу в туристично-

рекреаційних зонах за напрямками національної мережі міжнародних 

транспортних коридорів. Загалом витрати туристів на придбання товарів 

туристично-сувенірного призначення займають п’яту частину у загальних 

витратах туристів; 

 шляхом придбання товарів у роздрібній торгівлі задовольняється 

попит місцевого населення у регіонах туризму, що забезпечує відтворення 

робочої сили працівників різних галузей туристичного кластеру; 

 останніми роками розвиток торгівлі як інфраструктури туризму все 

більше перетворюється на чинник розвитку самого туризму. Шоп-тури – один з 

найпопулярніших видів туризму – є унікальною можливістю поєднати 

відпочинок з покупками. Туристичні підприємства спеціально розробляють 

шоп-тури, наприклад, в Італію на будь-який смак: від відвідин міланських 

стоків і фабрик до поїздок по ексклюзивних бутіках. Такий досвід стає 

характерним і для України. Так, зокрема, можна виділити шоп тури у Львів 

«Різдвяні казки древнього Львова», у Хмельницький – «За покупками для себе і 

своєї сім’ї!».  

Важливу роль у задоволенні постійно зростаючих потреб населення 

загалом і туристів, зокрема, відіграють також послуги підприємств 

ресторанного господарства.  

На підприємства громадського харчування в туризмі покладаються 

надзвичайно важливі і взаємозв’язані функції: вироблення харчової продукції, її 

реалізація та організація споживання туристом. Виробнича функція 

громадського харчування певною мірою наближує його до підприємств 

харчової промисловості. Водночас, процеси реалізації власно виготовленої 

продукції зумовлюють участь підприємств громадського харчування у 
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процесах обміну, що надає їм рис торговельних організацій. Проте існує ряд 

відмінностей, на яких варто зупинитися докладніше. Так, до функцій суб’єктів 

харчової промисловості не входять реалізація кінцевому споживачу і 

організація споживання, а частина продукції цього сектору економіки є, по суті, 

напівфабрикатом, що потребує подальшої додаткової переробки для 

можливості споживання. Так само, функції роздрібної торгівлі не включають 

виробництво та організацією споживання. Таким чином, лише громадському 

харчуванню притаманне логічне об’єднання описаних функцій, що дозволяє 

виділити його у самостійну підгалузь торгівлі. 

Основна послуга, що пропонується споживачам підприємствами 

громадського харчування, є інтегрованим результатом з виготовлення продукції 

та створення умов для її реалізації і споживання відповідно до типу і класу 

підприємств підгалузі. Отож, на наше переконання, послуги громадського 

харчування є сукупністю господарських операцій підприємств ресторанного 

господарства, що включає виробництво і подальший продаж продукції 

власного виробництва і придбаних на зовнішніх ринках товарів, та відповідне 

обслуговування споживачів для повного задоволення їх потреб у послугах 

харчуванні та дозвілля. 

Оскільки підприємства харчової промисловості і сільського господарства 

зазвичай виробляють не продукти харчування, а лише сировину для їх 

виготовлення чи напівфабрикати для подальшої додаткової обробки, функцію 

доведення їх до стану готового продукту з можливістю реалізації туристу 

успішно виконує громадське харчування.  

Підприємства ресторанного господарства щодня обслуговують велику 

кількість вітчизняних та іноземних відвідувачів-туристів. При цьому 

обслуговуватися можуть як організовані групи туристів, так і індивідуальні 

туристи. Також слід враховувати і той факт, що індивідуальному туризму 

притаманна яскраво виражена сезонність, пікові навантаження збільшуються у 

літній період масових відпусток і канікул. Також доволі стрімко індивідуальний 

туризм активізується за рахунок все більшої кількості автотуристів, які 
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відвідують ресторанні підприємства не тільки з метою харчування, а й для 

розваги. Все це вимагає застосування для кожної категорії туристів особливі 

методів та прийомів обслуговування. Оскільки під час пікових навантажень 

може спостерігатися недостача посадкових місць у ресторанних закладах, 

розміщених в готелях і кемпінгах, для контингенту неорганізованого туризму в 

туристичних центрах доцільно запроваджувати нові форми ресторанного 

обслуговування, зокрема принцип самообслуговування в ресторані чи кафе 

може суттєво підвщити кількість наданих послуг. Оскільки однією з основних 

потреб людини є харчування, підприємства ресторанного господарства у 

туризмі слід розміщувати не тільки у зонах відпочинку туристів, але й на 

шляхах їх пересування до місць призначення. 

Туристам-споживачам в підприємствах ресторанного господарства різних 

типів і класів, у тому числі і приватних підприємців, надаються наступні 

послуги:  

 харчування; 

 виготовлення кулінарної продукції і кондитерських виробів; 

 організація споживання і обслуговування; 

 реалізація кулінарної продукції; 

 організація дозвілля; 

 інформаційно-консультативні; 

 інші.  

Різні типи підприємств громадського харчування надають також інші 

послуги для туристів:  

 організація і обслуговування в зонах відпочинку сімейних свят, 

супровід конференцій, забезпечення культурно-масових заходів, у тому числі 

попереднє бронювання місць; 

 послуги офіціанта чи бармена, що надаються поза приміщення 

закладу харчування, з виїздом за вказаною адресою; 

 доставка за вказаною адресою замовлень кулінарних, 

кондитерських виробів; 
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 обслуговування споживачів в пасажирському транспорті;  

 обслуговування споживачів в номерах готелів; 

 абонементне обслуговування скомплектованими раціонами під час 

подорожей і організованих екскурсій; 

 організація раціонального чи дієтичного комплексного харчування. 

Надаються послуги і з організації дозвілля клієнтів підприємств 

громадського харчування (наприклад, проведення концертів, програм вар’єте в 

ресторанах); інформаційно-консультативні послуги (консультації шеф-кухарів 

по приготуванню оригінальних і вишуканих блюд, дієтсестри з питань меню 

при різних видах захворювань в дієтичних відділеннях і їдальнях і т. п.). 

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. До того ж 

туристична інфраструктура створює велику кількість робочих місць.  

Торговельна послуга як цінність для споживача і виробника проявляється 

в процесі торговельного обслуговування, під яким, на нашу думку, слід 

розуміти систему корисних дій (виконання трудових, технологічних операцій) і 

різних зусиль (наприклад, психологічний вплив на покупців), які здійснюють 

виробники торгової послуги по відношенню до споживача, задовольняючи його 

потреби і надаючи йому передбачені блага. Якість торговельного 

обслуговування чинить суттєвий вплив на ступінь задоволення потреб 

споживачів та їх настрій, сприяє стимулюванню збуту товарів шляхом 

спонукання покупців до їх придбання, і, відповідно, сприяє підвищенню 

прибутковості господарської діяльності торгових підприємств, тобто виступає 

важливим інструментом підвищення конкурентоздатності торговельних 

підприємств. 
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1.3. Сучасні методичні підходи до управління та оцінки 

конкурентоздатності торговельних підприємств 

 

Сучасні умови вітчизняної економіки характеризуються посиленням 

конкуренції у господарській діяльності її суб’єктів. Конкуренція виступає 

одним з головних рушіїв сталого розвитку суспільства, стимулює підприємства 

до економного використання ресурсів і безперервного зростання якості і 

споживчих властивостей товарів. Відповідно, актуальним завданням для 

успішного розвитку торгівлі постає питання  використання управлінських 

парадигм, заснованих на конкурентних відносинах. Сьогодні, на думку автора, 

саме становленню конкурентних відносин належить визначальна роль 

успішного розвитку торгівлі. Конкуренція стає стимулюючим чинником для 

розвитку торгівлі, адже підприємства, які не здатні задовольняти високі вимоги 

ринку, припиняють діяльність, звільнюючи простір для конкурентоздатних. 

В останні десятиріччя в умовах глобалізації економіки спостерігається 

посилення конкуренції фактично у всьому світі. Серед причин посилення 

конкуренції, загострення конкурентної боротьби, її інтенсифікації в останні 

десятиріччя, традиційно відносяться такі як глобалізація компаній; доступність 

капіталу для розширення існуючих і утворення нових підприємств; зміни в 

регулюючому законодавстві багатьох країн; реструктуризація галузей; 

усунення торговельних обмежень; застосування нових технологій тощо.  

Перехід до ринкової економіки, входження України до СОТ привели до 

розуміння того, що жодна країна, жодна компанія не можуть дозволити собі 

ігнорувати об’єктивний характер конкуренції. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває вивчення сутності конкуренції, її функцій для вибору 

оптимальної ринкової поведінки торговельних підприємств з метою 

підвищення їх конкурентоздатності. 

У економічній літературі спостерігається різноманітність підходів до 

визначення поняття конкуренції.  

Так, зокрема, М. Портер розглядає конкуренцію як динамічний процес, 



 72

порівнюючи її з безперервно змінним ландшафтом, підґрунтям для постійної 

появи нових товарів, оновлених шляхів просування і маркетингу, інноваційних 

виробничих процесів і ринкових сегментів [4, с. 496].  

Р. А. Фахрутдінов визначає конкуренцію як процес управління суб’єктом 

власними конкурентними перевагами на ринку або території, що «дозволяє 

утримувати конкурентні позиції та досягати поставлених цілей в боротьбі з 

конкурентами за задоволення об’єктивних або суб’єктивних потреб в рамках 

законодавства або в природних умовах» [29, с.153]. 

Г. Л. Азоев описує конкуренцію як «суперництво на певному терені між 

окремими юридичними і фізичними особами, зацікавленими в досягненні 

однакової мети» [36, с.23]. 

На думку Я. Гордона, «конкурентна боротьба вимагає, щоб компанія 

розуміла необхідність формувати і постійно підтримувати власну 

конкурентоспроможність» [30]. 

Р. Макконнелл і С.Л. Брю трактують конкуренцію як «наявність на ринку 

великої кількості незалежних покупців і продавців, можливість для покупців і 

продавців вільно виходити на ринок і покидати його» [37].  

Аналіз підходів до визначення суті поняття конкуренції дозволяє 

акумулювати такі висновки:  

 існуючі підходи до визначення феномену конкуренції, попри певні 

загальні риси, відрізняються істотними відмінностями;  

 сформульовані дослідниками визначення конкуренції лише до 

певної міри відповідають вимогам системності, адже характеризують лише 

поодинокі аспекти конкуренції в окремих галузях.  

Отож, узагальнюючи численні визначення конкуренції, вважаємо за 

необхідне запропонувати власні уточнення. На наше переконання, конкуренція 

є процесом господарського суперництва ринкових суб’єктів, що зумовлюється 

їх невід’ємним правом на реалізацію власного економічного потенціалу. 

Оскільки досягнення цілей конкуренції відбувається за рахунок намагання 

пригнічення інтересів інших суб’єктів на спільному ринку, конкуренцію можна 
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визначити як особливу форму їх зіткнення в процесі реалізації економічних 

інтересів.  

Виходячи з викладеного, на нашу думку, найбільш повним є визначення 

конкуренції наведене в Економічній енциклопедії, де зазначається, що 

«конкуренція (от лат. concurrentia – змагання, суперництво) – основна 

об’єктивна закономірність товарного виробництва, ринкової економіки, що 

проявляється у боротьбі (змаганні) товаровиробників, організацій і установ 

виробничої і невиробничої сфери за кращі умови виробництва і збуту товарів та 

послуг, завоювання кращих умов і пріоритетів на ринку з метою досягнення 

максимальних прибутків» [1]. 

На сьогодні конкурентні зіткнення в боротьбі за отримання прибутку 

вважаються звичними процесами в конкурентному середовищі. Конкуренція 

набирає рис основоположної характеристики ринку, значно впливпючи на 

перебіг і результати господарської діяльності торговельних підприємств, 

стимулюючи їх прагнення до безперервного підвищення конкурентоздатності.  

Терміни «конкурентоспроможність» і «конкурентоздатність» є відносно 

новими для вітчизняної економічної школи, хоча й непомітно, але достатньо 

органічно, увійшли до нашого повсякденного і тим більше наукового 

лексикону. Саме тому останніми роками, як в теорії, так і на практиці все більш 

актуальною стає необхідність комплексного вирішення проблеми розвитку 

конкуренції і підвищення конкурентоздатності торгових підприємств.  

Слід зазначити, що, як правильно зазначає О. В. Дейнега [39], «в 

українській економічній термінології вживаним є не адаптоване лексично 

російське запозичення цих понять. Існуюче в російській мові єдине поняття 

«конкурентоспособность» більшістю вітчизняних науковців ідентифікується як 

«конкурентоспроможність». При цьому не враховується той факт, що в 

українській мові існує інше, дещо відмінне за значенням поняття 

«конкурентоздатність». Ці терміни мають по дві основи, перша з яких однакова 

й є похідною від слова «конкуренція», що означає «суперництво, боротьба, 

змагання». Другу основу у слові «конкурентоспроможність» становить слово 
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«спроможність», а у слові «конкурентоздатність» слово «здатність». Отже, 

конкурентоздатність визначається відносно об’єктів, які вже діють на ринку, а 

конкурентоспроможність – новостворених, тобто до тих, які тільки мають 

виходити на ринок». Враховуючи викладене, очевидно, що необхідно спочатку 

визначити поняття «конкурентоздатність підприємства». З цією метою 

проаналізуємо визначення категорії «конкурентоздатність підприємства», що 

даються різними вченими. 

Так, наприклад, М. Гленн і Д. Келлі відзначають, що 

конкурентоспроможність є властивістю об’єкту, що визначається ступенем 

досягнення визначеного ним реального чи потенційного задоволення потреби у 

порівнянні з аналогічними об’єктами на ринку [31, с. 225]. 

Дещо відмінним виглядає визначення Д. І. Валігурського, який визначає 

конкурентоспроможність підприємства як «можливість ефективної 

підприємницької діяльності і її практичної прибуткової реалізації в умовах 

конкурентного ринку» [28, с. 117]. 

Пітер Дойль підкреслює, що «конкурентоспроможність підприємства 

залежить від його здатності задовольняти потреби споживачів краще, ніж це 

роблять його конкуренти» [32, с.52]. 

Фатхутдинов Р.А. зазначає, що «конкурентоздатність – це властивість 

об’єкту, що характеризується ступенем реального або потенційного 

задоволення ним конкретної потреби в порівнянні з аналогічними об’єктами, 

представленими на даному ринку. Вона визначає здатність витримувати 

конкуренцію порівняно з аналогічними об’єктами на даному ринку» [34, с. 

123]. 

В. А. Азоєв, П. С. Зав’ялов, Л. Ш. Лозовський та інші визначають 

конкурентоздатність організації як здатність фірми конкурувати на ринках за 

допомогою забезпечення більш високої якості товарів, доступних цін, 

створення зручностей для покупців [31, с. 108]. 

Піддубний І. О. вказує, що конкурентоспроможність – це потенціальна 

або реалізована здатність економічного суб’єкта до функціонування у 
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релевантному зовнішньому середовищі, яка ґрунтується на конкурентних 

перевагах і відображає його позицію відносно конкурентів [40]. 

На думку Круглової М. Ю., конкурентоспроможність підприємства – це 

система економічних категорій, елементами якої є конкурентоспроможність 

продукції і фінансова конкурентоспроможність. Це економічна категорія, за 

допомогою якої виявляється перевага даного виробника, по рівню задоволення 

споживачів продукцією, з урахуванням ефективності фінансово– господарської 

діяльності [42]. 

Ряд авторів вказує, що у широкому розумінні конкурентоспроможність – 

це обумовлені економічними, соціальними і політичними факторами позиції 

країни чи товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. В умовах 

відкритої економіки вона може визначатися і як здатність країни (фірми) 

протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і ринках третіх країн 

[44]. 

Наведені нами визначення свідчать про певні відмінності щодо розуміння 

економістами категорії конкурентоздатності, що зумовлюється відмінністю 

наукових підходів до аналізу цього феномену, і проявляється у 

багатоваріантності та відносності визначень. 

Зазначимо, що більшість дослідників окремо виділяються поняття 

конкурентоздатності товарів, товаровиробників, галузей, держав, хоча на всіх 

рівнях спостерігаються тісні кореляційні зв’язки. Так, конкурентоздатність на 

рівнях галузі чи економічної системи певної держави прямим чином залежать 

від конкурентоздатності виробників та їх продукції. Таким чином, 

конкурентоздатність товару визначається базовою категорією, адже 

покладається в основу всієї системи конкурентоздатності. Зокрема, цей 

постулат найбільш точно відображений у тезі Г. Л. Багієва про те, що 

«конкурентоздатність товару може розглядатися як ступінь привабливості 

товару для споживачів, яка визначає можливість задоволення цілого комплексу 

їх вимог» [33, 249 с.]. 

Разом з тим, багато дослідників ототожнюють товарну 
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конкурентоздатність з категорією «конкурентоздатність підприємства». З таким 

постулатом складно погодитись, адже хоча конкурентоздатність товару є 

необхідною умовою конкурентоздатності підприємства, цього зазвичай 

недостатньо для реальної конкурентоздатності суб’єкта господарювання, адже 

на цей параметр впливає й низка інших чинників: товарна й цінова політика 

підприємства, стратегія його розвитку, іміджевий рівень тощо.  

На основі проведеного аналізу варто визначити основні відмінності між 

поняттями конкурентоздатності на рівнях товару і підприємства:  

 конкурентоздатність товару визначається для кожного конкретного 

виду продукції, тоді як конкурентоздатність підприємства включає не лише 

весь асортимент продукції, але й інші види господарсько-виробничої 

діяльності; 

 конкурентоздатність як товару, так і підприємства визначається 

наявнии ринковими умовами, однак конкурентоздатність підприємства 

оцінюють і споживач, і виробник, приймаючи рішення щодо доцільності 

випуску продукції за конкретних умов; 

 часові періоди життєвого циклу товару і підприємства зазвичай не 

співпадають. Звичайно, чинник часу не впливає на поточну оцінку 

конкурентоздатності, однак у довготривалій перспективі слід брати до уваги, 

що за період функціонування підприємства асортимент його продукції 

неодноразово може оновлюватися чи докорінно змінюватися. 

Окрім того, на нашу думку, розбіжності та різноманітність авторських 

позицій стосовно визначення поняття конкурентоздатності пов’язані також з: 

 масштабами розгляду конкурентоздатності: на регіональному, 

національному або світовому ринку (підприємство, галузь, країна); 

 заміною одного поняття іншим (конкурентний статус, 

конкурентний рівень); 

 характеристикою будь-якої складової конкурентоздатності 

підприємства: конкурентоздатності виробничого, трудового потенціалу. 

Попри різницю у підходах до визначення суті конкурентоздатності, всі 
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дослідники відзначають порівняльний і часовий (динамічний) характер цього 

показника: 

 порівняльний характер конкурентоздатності полягає в тому, що 

вона ніколи не розглядається як стале явище, притаманне конкретному об’єкту. 

Конкурентоздатність не випливає з внутрішньої природи об’єкта, 

проявляючись лише в порівнянні з найбільш суттєвими показниками діяльності 

інших об’єктів; 

 динамічність конкурентоздатності полягає в нетривалості у часі 

досягнутого рівня ринкової позиції підприємства. Зміни ефективності 

діяльності, активна протидія чи вдалі конкурентні стратегії інших суб’єктів 

господарювання в любий момент часу можуть змінити конкурентні позиції 

організації у бік збільшення чи зниження. 

Таким чином, проаналізовані визначення конкурентоздатності 

підприємства не можуть вважатися повними і всеосяжними. 

Конкурентоздатність підприємства є складним комплексним показником, тому 

слід звернути увагу на відображення в цій економічній категорії таких позиції: 

 конкурентоздатність підприємства не можна ототожнювати з 

конкурентоздатністю товару: не дивлячись на те, що поняття 

конкурентоздатність товару є базовим, однак по відношенню до 

конкурентоздатності підприємства воно є її складовим; 

  конкурентоздатність підприємства є відносною категорією, тому 

для отримання об’єктивних результатів необхідно виважено підходити до 

вибору бази порівняння; 

 конкурентоздатність підприємства є змінною величиною; 

 конкурентоздатність підприємства має відображати потенційні 

можливості до адаптації в умовах мінливого зовнішнього і внутрішнього 

середовища; 

 конкурентоздатність підприємства має відображати потенціал 

ефективності його функціонування; 

 конкурентоздатність підприємства слід розглядати, насамперед, як 
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філософію діяльності в мінливих умовах ринку, що орієнтується на: 

 всебічне розуміння існуючих потреб споживачів і споживацьких 

тенденцій;  

 виявлення можливостей і слабких сторін конкурентів;  

 розуміння ринкових тенденцій розвитку;  

 розуміння законів функціонування навколишнього середовища і 

тенденцій змін у ньому;  

 розуміння маркетингової природи спілкування зі споживачем для 

підкреслення переваг власного товару перед товарами конкурентів. 

Отож, все зазначене дає підстави сформулювати власне визначення: 

конкурентоздатності підприємства, як комплексної характеристики його 

можливостей у будь-який момент часу забезпечувати власні конкурентні 

переваги для прибуткової діяльності, а також адаптовуватися до зміни умов 

зовнішнього середовища. 

В умовах ринкових відносин оцінка і прогнозування конкурентоздатності 

стає об’єктивною необхідністю, оскільки в сучасній конкурентній боротьбі при 

всій її масштабності, динамізмі і гостроті виграє той, хто аналізує і бореться за 

свої конкурентні позиції. Торговельним підприємствам за умов жорсткої 

конкуренції слід оволодіти сучасними методами конкурентного змагання, що 

відповідають «ринку покупця», а рівень конкурентоздатності торговельного 

підприємства повинен бути «барометром» економічного стану підприємства. 

Життєво ж важливим для виживання і розвитку торговельних підприємств є 

управління їх конкурентоздатністю. Разом з тим, проблеми управління 

конкурентоздатністю, які, загалом, добре розроблені для промислових 

підприємств, не враховують особливостей діяльності торговельних 

підприємств. У зв’язку з цим нами пропонується наступна схема управління 

конкурентоздатністю торговельних підприємств (рис. 1.8).  

В основі розробки рішень щодо підвищення конкурентоздатності 

підприємств безумовно є оцінка їх поточної конкурентоздатності. Вивчення, 

аналіз та оцінка впливу важко передбачуваних ринкових чинників на діяльність 
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торговельних підприємств, тобто сили впливу конкуренції і непередбачуваної 

поведінки конкурентів, необхідні їм для того, щоб: 

 визначити ступінь своєї адаптації до дії зовнішніх і внутрішніх 

чинників ринкового середовища; 

 виявити свої конкурентні переваги і недоліки перед конкурентами; 

 оцінити рівень своєї конкурентоздатності;  

 розробити комплекси організаційно-економічних, технічних і 

технологічних заходів, направлених на підвищення конкурентоздатності; 

 розробити різні сценарії розвитку ринкового середовища і 

ефективні конкурентоздатні стратегії свого розвитку в цьому середовищі. 
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Рис. 1.8. Схема управління конкурентоздатністю підприємства 
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торговельні підприємства в дійсно ринкових умовах незалежно від їх бажання є 

постійними учасниками конкурентної боротьби на споживчому ринку товарів і 

послуг за грошові доходи покупців, яка розпочинається з боротьби за залучення 

і розширення контингенту клієнтів. При цьому розрізняється внутрішня 

конкуренція, яка постійно відбувається між аналогічними за спеціалізацією і 

типорозміром торговельними підприємствами (наприклад, гіпермаркети 

конкурують з гіпермаркетами) та взаємна конкуренція, яка полягає у 

конкуренції між торговельними підприємствами з різним ступенем організації 

торгівлі, обсягами обороту з приводу реалізації товарів аналогічного 

асортименту (наприклад, універмаги конкурують зі спеціалізованими 

магазинами). 

Існуюча конкуренція в роздрібному торговельному середовищі формує в 

роздрібних торговців потребу у відшуканні нових конкурентних переваг, 

ефективних прийомів і методів обслуговування, які дозволяють підняти рівень 

сервісу. 

Враховуючи викладене, аналіз ступеня конкурентної боротьби між 

існуючими конкурентами полягає у виявленні найзначущіших конкурентів, 

якими є підприємства, що мають приблизно однакові частки цільового ринку, 

якість товарів, умови торгівлі, рівень обслуговування, обсяг витрат на 

товаропросування (рекламу, зв’язки з громадськістю), інновації. Такий аналіз 

дозволяє не тільки визначити позицію господарюючого суб’єкта на вибраному 

галузевому ринку цільових споживачів, але і розробити стратегічні заходи 

щодо зміцнення чи зміни позиції, виходячи з очікуваних змін елементів 

зовнішнього мікросередовища як чинників конкурентної боротьби. 

Для здійснення оцінки конкурентоздатності торговельних підприємств 

важливе значення має збір інформації про діяльність конкурентів, яка б 

дозволила дати відповідь на питання, навколо яких будується структура 

системи спостереження за конкуренцією: які основні цілі конкурента, які 

поточні стратегії досягнення цих цілей, які засоби мають у розпорядженні 

конкуренти для реалізації свої стратегії, які їх вірогідні майбутні стратегії. 
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Відповіді на перші три групи запитань повинні забезпечити вихідні дані 

для передбачення майбутніх стратегій. Аналіз же сукупності відомостей по 

вказаних чотирьох областях дає достатньо повну картину дій конкурентів. 

Рівень конкурентоздатності торговельних підприємств за умов реалізації 

однакових за конкурентоздатністю товарів (що є, зазвичай, характерним для 

більшості однотипних торгових підприємств) залежить від дії сукупності 

економічних чинників, які впливають на формування результатів діяльності 

підприємств. Сучасні моделі оцінювання конкурентоздатності продукту і 

підприємств зазвичай включають аналітичні і графічні групи методів. При 

цьому розподіл методів оцінювання відповідно до товару чи підприємства 

видається нам доволі умовним, адже вони практично не мають методологічних 

відмінностей, окрім об’єкту дослідження. Найбільш вдалу класифікацію цих 

методів запропонували М. Ахматова, Е. Попов (рис. 1.9) [45, с. 25].  
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 Матриця Бостонської консалтингової групи 
Модель "Привабливість ринку – переваги конкуренції" 

Матриця Портера 
Багатокутник конкурентоспроможності  

 

Рис. 1.9. Ієрархія методів оцінки конкурентоздатності [45, с. 25] 
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На сьогодні в економічній літературі достатньо добре обґрунтовано 

застосування наведених методів для оцінки конкурентоздатності промислових 

підприємств. Разом з тим, на нашу думку, застосування деяких з них для оцінки 

конкурентоздатності торгових підприємств дещо обмежене. Справа в тому, що: 

 суб’єктами конкуренції на роздрібну ринку виступають магазини, 

кіоски тощо (тобто пункти продажу товарів). Частина ж магазинів (навіть 

крупних, зокрема, гіпермаркетів, супермаркетів тощо), які відіграють значну 

роль у конкуренції на ринку, виступає структурними підрозділами 

національних та транснаціональних корпоративних мереж, різних об’єднань і 

не ведуть власного бухгалтерського та статистичного обліку. Це не дозволяє 

методи оцінки конкурентоздатності, які базуються на використанні 

бухгалтерських та статистичних даних;  

 частина магазинів належить фізичним особам-підприємцям, які 

знаходяться на спрощеній системі оподаткування і теж не ведуть у повній мірі 

бухгалтерську та статистичну звітність, що теж не дозволяє розраховувати 

цілий ряд показників конкурентоздатності. 

Враховуючи наявність та доступність інформації, зупинимося на 

характеристиці найбільш придатних, на нашу думку, методів для оцінки 

конкурентоздатності торговельних підприємств. 

Сутність застосування методу різниць полягає у визначенні переваг і 

недоліків суб’єкта господарювання за сукупністю порівнювальних показників з 

одним із підприємств-конкурентів. Конкурентна позиція підприємства і 

кількісний розрив в значеннях визначаються за кожним показником сукупності. 

Рейтингова оцінка дозволяє визначити загальний стан, сильні і слабкі 

сторони оцінюваного підприємства в порівнянні з конкурентами. Використання 

цього методу ґрунтується на рейтингуванні підприємств за кожним показником 

з подальшим ранжуванням отриманих значень. Це дозволяє визначити 

порівняльні критерії, за якими підприємство випереджає чи відстає від 

конкурентів, однак кількісне оцінювання розриву не застосовується. 

Визначити лідерство за критерієм набраних рангів дозволяє метод 



 83

підсумовування місць підприємств за обраною матрицею показників. 

Важливим критерієм оцінювання є однаковість застосування критеріїв до всіх 

кількісних і якісних показників оцінювання. Попри простоту методу і 

можливість використання експертного оцінювання, що робить його зручним 

для практичного застосування, отримані результати мають приблизний 

характер і не дають можливості відстежити рівень відставання від конкурентів. 

Узагальнена оцінка конкурентного становища підприємства на ринку 

потребує застосування бального методу, який передбачає певну етапність 

дослідження: 

 на першому етапі порівняння підприємства з конкурентами 

складають матриці оцінювальних показників; 

 на другому етапі здійснюється розрахунок бальних показників за 

обраними критеріями; 

 на третьому етапі виокремлюють краще значення кожного 

оцінювального показника матриці із загальної вибірки підприємств; 

 на четвертому етапі здійснюють порівняння розрахованих 

оцінювальних значень із кращими в вибірці.  

Розрахунок здійснюється за формулою 

,
imaxБ

З
З

ОБ
im

ij
ij       (1.1) 

ijЗ – фактичне значення i-го показника по j-тому підприємству; 

imЗ – найкраще значення i-го показника у даній вибірці; 

imaxБ – максимально встановлений бал оцінювання окремого показника. 

Метод «еталону» (графічний) використовують для унаочнення 

конкурентних переваг і недоліків. На практиці застосування цього методу 

передбачає: 

 зонування, тобто визначення 5-6 напрямів оцінювання 

конкурентоздатності;  

 встановлення еталонної оцінки, тобто максимально можливої 
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кількості балів оцінювання; 

 визначення кількості балів досліджуваного підприємства і 

порівняння з еталоном. 

 побудова діаграми для унаочнення реальної оцінки 

конкурентоздатності підприємства. Діаграма фактичного стану будується у 

вигляді багатокутника шляхом відкладення на осях набраних балів і об’єднання 

отриманих точок лініями. 

Цей метод може використовуватися не тільки для оцінки 

конкурентоздатності підприємства щодо існуючих конкурентів, але й для 

порівняння з ідеальною моделлю функціонування. 

Результатом оцінки конкуренції на ринку може служити побудова 

«конкурентної карти», яку пропонує Г. Л. Багієв [33, с. 166]. Вона дозволяє 

визначити типові стратегічні становища підприємств. Для побудови карти 

необхідно розрахувати ринкову частку підприємства ( S ) і темп її приросту ( ST ) 

за наступними формулами: 

mV
VS       (1.2) 

де S  – ринкова частка підприємства; 

V  – потенційні ресурси підприємства; 

mV  – об’єм ринку; 

S
SST

'

S






    (1.3) 

де ST  – темп приросту ринкової частки; 
'S   – значення ринкової частки на кінець аналізованого періоду; 

S  – значення ринкової частки на кінець базового періоду. 

За розрахованими даними всі торговельні підприємства поділяються на 

16 груп залежно від отриманих значень (табл. 1.1 ) [33, с. 166]. 
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Таблиця 1.1 

Конкурентна карта ринку 

Класифікація за темпом 
зростання ринкової 

частки, Ts 

Класифікація за ринковою часткою, S 

I. Лідер 
II. Сильна 

конкурентна 
позиція 

III. Слабка 
конкурентна 

позиція 

IV. 
Аутсайдер 

I. Швидке покращення 
ринкової позиції 1 5 9 13 

II. Покращення 
ринкової позиції 2 6 10 14 

III. Погіршення 
ринкової позиції 3 7 11 15 

IV. Швидке погіршення 
ринкової позиції 4 8 12 16 

 

За допомогою цієї карти можна достатньо точно визначити 

співвідношення сил на ринку і розробити першочергові заходи щодо зміни 

становища підприємства на ринку, встановити потенційних конкурентів, 

виробити рекомендації щодо формування конкурентної стратегії. 

Поступове посилення конкуренції на споживчому ринку, постійна зміна 

попиту і пропозиції на різні товари обумовлюють необхідність формування 

ефективної системи управління конкурентоспроможністю торговельних 

підприємств, здатною адекватно реагувати на дію зовнішнього і внутрішнього 

середовища високого ступеня мінливості і невизначеності. Ці невизначеності 

пов’язані з виникненням випадкових подій і ситуацій, обумовлених зміною 

економічної ситуації в державі, цін на товари, цінностей товарів для 

споживачів, чисельністю конкурентів тощо. Як наслідок, постійно виникає нова 

конкурентна ситуація, яка характеризується гострою боротьбою за переділ ніш 

ринку. У цих умовах високий рівень стійкості підприємства визначає 

результативність реалізації не тільки поточних завдань, але і довгострокових 

програм розвитку, а також вимагає принципово нових підходів до управління 

конкурентоспроможністю підприємства з метою її підвищення. 

Метою управління конкурентоздатністю підприємства є забезпечення 

життєздатності та сталого функціонування підприємства за будь-яких 
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економічних, політичних, соціальних та інших змін у його зовнішньому 

середовищі. 

Управління конкурентоздатністю підприємства має бути спрямованим на: 

 нейтралізацію (подолання) або обмеження кількості негативних 

(деструктивних) чинників впливу на рівень конкурентоспроможності 

підприємства шляхом формування захисту проти них; 

 використання позитивних зовнішніх чинників впливу для 

нарощування та реалізації конкурентних переваг підприємства; 

 забезпечення гнучкості управлінських дій і рішень – їх 

синхронізації з динамікою дії негативних і позитивних чинників конкуренції на 

певному ринку. 

Формування високого рівня конкурентоздатності підприємства залежить, 

на нашу думку, не тільки від його потенційних можливостей, умов реалізації 

стратегічних напрямів розвитку і вирішення проблем оптимального 

використання ресурсного забезпечення, але і від ефективності самого процесу 

управління конкурентоздатністю. До теперішнього часу, питанням і 

особливостям управління конкурентоздатністю торгових підприємств надається 

недостатня увага. Тому своєчасним і необхідним є подальше вдосконалення 

принципів, форм і методів розробки нових наукових підходів, моделей і 

практичних рекомендацій щодо управління конкурентоспроможністю 

підприємства з метою її підвищення і зміцнення в кінцевому результаті 

ринкових позицій підприємств.  

Основоположними принципами конкурентоздатності торгових 

підприємств є наступні:  

 конкурентоздатність як економічна категорія має сенс тільки в умовах 

конкуренції;  

 конкурентоздатність може розглядатися як по відношенню до об’єктів, 

так і по відношенню до суб’єктів ринкових, причому центральною ланкою є 

конкурентоздатність підприємства;  

 конкурентоздатність підприємств залежить від впливу безлічі 
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чинників, як внутрішнього, так і зовнішнього середовища;  

 конкурентоздатність – категорія відносна, тобто передбачає 

порівняння з лідером або аналогічним підприємством даної галузі; 

 конкурентоздатність визначається конкурентними перевагами, які є 

основою конкурентної стратегії. 

Виходячи з аналізу робіт з конкуренції і конкурентоздатності різних 

вчених-економістів, можна зробити висновок про те, що при визначенні 

сутності поняття «конкурентна перевага», необхідно враховувати наступне: 

 конкурентну перевагу не можна ототожнювати з потенційними 

можливостями компанії;  

 конкурентна перевага носить відносний, а не абсолютний характер, 

оскільки може бути оцінено тільки шляхом порівняння характеристик, які 

впливають на економічну ефективність продажів.  

Відносність конкурентної переваги виявляється в залежності від 

конкретних умов і причин. Наприклад, підприємство може мати конкурентну 

перевагу на внутрішньому ринку і не мати її на зовнішньому ринку. 

Іншою характеристикою конкурентної переваги є її схильність до 

неоднозначного впливу безлічі різнорідних чинників. 

В умовах конкуренції кожному торговому підприємству для підтримки 

конкурентних переваг необхідно вибирати найбільш досконалі способи 

розвитку, що гарантують йому вигідну конкурентну позицію на ринку для того, 

щоб бути здатним виявляти, формувати і максимально задовольняти потреби 

покупців, отже, бути конкурентоздатним. При цьому основу 

конкурентоздатності підприємств в сучасних умовах повинні складати 

конкурентні переваги вищого порядку, які дуже складно скопіювати 

конкурентам, і чітко розроблена конкурентна стратегія. 

Підприємства, які орієнтуються на успіх, повинні ставити свою за мету не 

тільки поточне задоволення попиту споживачів на товари та послуги. У центрі 

їх уваги повинна бути розробка і реалізація власної конкурентної стратегії. Ця 

стратегія повинна враховувати характер і потенціал конкуруючих сил ринку, 
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сил які формують і відстежують динаміку ринку, дифузію споживачів і 

конкурентів в роздрібному торговельному середовищі. 

Під стратегією розуміється комплексне планування заходів щодо 

оптимального пристосування підприємницької діяльності (яка відбувається на 

фоні конкурентної боротьби фірм і підприємств за конкретного споживача) до 

попиту споживачів, що постійно змінюється. 

Стратегію можна визначити як комплексну програму дій, в якій чітко 

визначено пріоритети розвитку підприємства, його місію і цілі, та прописано 

механізми розподілу ресурсів для досягнення заявлених цілей. 

Важливість розробки чи постійного уточнення стратегії обумовлюються 

тим, що в роздрібній торгівлі постійно посилюється інтенсивність конкуренції – 

з’являються нові формати підприємств торгівлі, нові технології, змінюються 

потреби покупців. Тому правильно вироблена стратегія вказує підприємству 

загальний напрям, дотримуючись якого воно ефективно взаємодіє з 

середовищем роздрібної торгівлі і покупцями. При цьому мета кожної стратегії 

– досягти конкурентної переваги на конкретному ринку, а її девіз – «бути 

неподібним на інших». Стратегія підприємства визначає його конкурентну 

позицію на конкретному ринку і веде до стабільної конкурентної переваги. 

При виборі конкурентної стратегії торгового підприємства важлива роль 

надається проведенню SWOT-аналізу. Як випливає з самої назви методу, такий 

аналіз дозволяє системно дослідити сильні (S – Strengts) і , слабкі (W – 

Weaknesses) сторони організації,  сприятливі для неї можливості (О – 

Opportunities) і наявні загрози (Т – Тhreats). Як показує практика, зазвичай стан 

внутрішнього середовища організації найбільш повно відображається в зонах S 

і W, а зовнішні аспекти її діяльності – в зонах О і Т. 

Завдяки проведенню SWOT-аналізу можна зрозуміти, чи стратегія 

організації враховує можливість використання наявних сильних сторін та 

істотних переваг та які саме сприятливі можливості слід використати 

організації для забезпечення стійкої конкурентоздатності. 

При проведенні SWOT-аналізу торговельним підприємствам особливу 



 89

увагу слід звертати на наступні основні, на нашу думку, чинники (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Потенційні сильні сторони і внутрішні слабкості торговельних 

підприємств 

Потенційні внутрішні сильні сторони (S): Потенційні внутрішні слабкості (W): 
Висока компетентність щодо поведінки на 
ринку 

Втрата деяких аспектів компетентності 
поведінки на ринку 

Адекватні фінансові джерела  Недоступність фінансів, необхідних для 
зміни стратегії 

Високе мистецтво ведення конкурентної 
боротьби  

Ринкове мистецтво ведення конкурентної 
боротьби нижче середнього  

Добре знання попиту споживачів  Відсутність аналізу інформації про попит 
споживачів 

Признаний ринковий лідер  Слабкий учасник ринку 
Наявність чітко сформульованої стратегії Відсутність чітко сформульованої стратегії, 

непослідовність в її реалізації 
Отримання економії від масштабів 
діяльності, цінова перевага  

Висока ціни порівняно з головними 
конкурентами 

Власна, відповідна сучасним вимогам, 
матеріально-технічна база  

Недостатня, невідповідна матеріально-
технічна база 

Ефективне управління торгово-
технологічними процесами  

Втрата глибини і гнучкості управління 
торгово-технологічними процесами 

Застосування прогресивних форм і методів 
продажу товарів  

Неефективні методи продажу товарів 

Найбільш ефективна в галузі реклама, 
стимулювання продажу  

Неефективна система активізації і 
стимулювання продажу товарів  

 

Потенційні зовнішні сприятливі 
можливості (О): 

Потенційні зовнішні загрози (Т): 

Можливість обслуговування додаткових груп 
споживачів, залучення додаткових клієнтів 

Зниження темпів зростання ринку, 
несприятливі демографічні зміни, введення 
нових ринкових сегментів 

Можливості для розширення асортименту 
товарів  

Збільшення продажів товарів-замінників, 
зміна смаків і потреб покупців 

Послаблення, усунення конкурентів Посилення конкуренції 
Зниження торгових бар’єрів при виході на 
зовнішні ринки 

Поява іноземних конкурентів з товарами 
низької вартості 

Сприятливі зміни курсів валют Несприятливі зміни курсів валют 
Велика доступність товарних ресурсів Посилення вимог постачальниками 
Послаблення обмежуючого законодавства
  

Несприятливе законодавче регулювання 
торговельної діяльності 

Створення умов для стабільного ведення 
бізнесу 

Чутливість до нестабільності зовнішніх умов 
ведення бізнесу 
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Класична методика проведення SWOT–аналізу включає не лише бальне 

оцінювання сильних і слабких сторін, сприятливих можливостей і потенційних 

загроз діяльності організації, але і порівняння отриманих показників із 

середньогалузевим рівнем та/або відносно конкурентів. Результати аналізу 

представляються зазвичай у вигляді таблиці квадрантів із відповідною 

систематизацією за критеріями S – W – О – Т.  

Здійснення SWOT-аналізу дозволяє сформувати матрицю стратегічних 

заходів, метою яких є: 

SO – використання сильних сторін для збільшення можливостей 

організації; 

WO – подолання слабких сторін для подальшого використання наявних 

можливостей; 

ST – використання сильних сторін для попередження виявлених загроз; 

WT – мінімізація впливу слабких сторін для уникнення загроз. 

Практика застосування  SWOT-аналізу напрацювала основні правила, які 

дозволяють зменшити рівень можливих неточностей оцінювання і отримати з 

дослідження максимальну користь: 

 слід максимізувати ступінь конкретизації сфери застосування 

SWOT-аналізу. При необхідності проведення більш широких досліджень, що 

охоплюють бізнес в цілому, слід враховувати, що його результати будуть 

узагальненими і мало придатними для подальшого застосовування у практичній 

діяльності. Отож, доцільніше застосовувати SWOT-аналіз для прицільного 

фокусування на становищі підприємства в розрізі конкретного ринку або навіть 

ринкового сегменту; 

 слід дотримуватися правил коректності, відносячи певні чинники до 

квадрантів S – W – О – Т, адже сильні і слабкі сторони є проявом внутрішніх 

рис організації, а можливості і загрози висвітлюють непідвладну прямому 

управлінському впливу ситуацію на ринку; 

 варто абстрагуватися від внутрішнього сприйняття становища і 

можливих перспектив організації, оскільки правильне застосування SWOT-
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аналізу має відображати лише реальну, підтверджену інформацію, що 

відповідає об’єктивно існуючим особливостям товарів чи організації від 

конкурентів. Ранжування показників сили і слабкості слід проводити у чіткій 

відповідності з їх важливістю для покупців, включаючи в аналіз лише 

найважливіші з них; 

 для підвищення якості SWOT-аналізу варто використовувати не 

лише об’єктивні, але й різносторонні джерела інформації. Проведення аналізу 

одною людиною може призвести до спотворення реальної інформації 

суб’єктивним сприйняттям дослідника. Проведення якісного SWOT-аналізу 

передбачає врахування об’єктивних інформаційних потоків від всіх 

функціональних підрозділів організації, а виявлені чинники мають 

підтверджуватись фактами і результатами досліджень; 

 варто уникати двозначних формулювань, адже їх конкретність є 

запорукою вірного трактування впливу певного чинника на поточну і 

перспективну діяльність організації, що збільшує практичну цінність 

результатів SWOT-аналізу. 

За підсумками аналізу створюється SWOT-матриця, мета якої полягає в 

тому, щоб сфокусувати увагу на побудові чотирьох груп різних стратегій. 

Кожна група стратегій використовує певну парну комбінацію внутрішніх і 

зовнішніх обставин. Сумісному аналізу піддаються пари наступних показників: 

 сили – можливості (S-O);  

 сили – загрози (S-T);  

 слабкості – можливості (W-O); 

 слабкості – загрози (W-T).  

За результатами аналізу показників з кожної пари формується набір 

стратегій, які наведено у табл. 1.3.  
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Таблиця 1.3 

Конкурентні стратегії торговельних підприємств залежно від комбінації 

внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на конкурентоздатність 

 Можливості: 

1. 

2. 

. 

Загрози: 

1. 

2. 

. 

Сильні сторони: 

1. 

2. 

. 

Поле SO-стратегій, 

які використовують сили 

компанії, щоб 

реалізувати можливості 

зовнішнього середовища  

Поле ST-стратегій, 

які використовують сили 

компанії, щоб уникнути 

загроз зовнішнього 

середовища 

Слабкі сторони: 

1. 

2. 

. 

Поле WO-стратегій, 

які використовують 

можливості середовища, 

долаючи внутрішні 

слабкості  

Поле WT-стратегій, 

 які мінімізують 

слабкості і допомагають 

уникнути загроз 

(стратегія оборонного 

типу) 

 

Розробка стратегії підвищення конкурентоспроможності виступає 

вихідним моментом такого підвищення з врахуванням усіх аспектів сприяння 

та протидії. У подальшому розробляються програми підвищення 

конкурентоздатності, проводиться робота по роз’ясненню їх цілей і кінцевих 

результатів. 

Програми підвищення конкурентоспроможності являють собою 

організований особливим чином і обмежений в часі комплекс дій, пов’язаний з 

використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, спрямований на 

успішне вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності продукції 

або організації.  

На рис. 1.10 узагальнено представлено основні дії (та їх взаємозв’язки) 
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щодо розробки та реалізації програми підвищення конкурентоздатності 

торговельних підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.10. Алгоритм розробки та виконання програми підвищення 

конкурентоздатності 

 

На торговельних підприємствах розробляють та реалізують велику 

кількість програм підвищення конкурентоздатності, кожна з яких є, як правило, 

унікальним набором заходів і процедур, адаптованих до умов діяльності 

конкретного підприємства. Це зумовлене різноманіттям, комплексністю та 

багатоаспектністю проблем і цілей, що постають перед підприємствами, а 

також особливостями роздрібного торговельного середовища, в якому вони 

діють. 

Таким чином, упровадження програм підвищення конкурентоздатності 

дозволяє: визначити пріоритети і збалансувати цілі стратегій підприємства; 

системно і комплексно вирішувати завдання розробки і оптимізації торгово-

технологічної, інвестиційної і фінансової політики; ефективно використовувати 

Процес 
перегляду 
та корекції 

Вибір стратегії 

Моніторинг та оцінка 

Виконання програми 

Визначення пріоритетних 
напрямків дій 

Формулювання цілей та завдань 

Оцінка можливостей та 
альтернативних варіантів 

Розробка системи контролю та 
оцінки 
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матеріальні, фінансові і людські ресурси; і, у результаті, забезпечувати 

підвищення конкурентоздатності підприємства. 

 

Висновки до  розділу 1 

 

1. Важливою складовою економіки України є туризм, який в багатьох 

національних економіках стрімко розвивається і посідає провідне місце в 

системі суспільного розподілу праці. Вихідним моментом створення й розвитку 

економічної системи сучасної сфери туризму є якісне задоволення туристичних 

потреб населення, що складають основу попиту на туристичний продукт, під 

яким розуміється сукупність раціональних (предмети споживання) та 

ірраціональних (власне послуги) споживчих вартостей, здатних повноцінно 

задовільнити різнопланові потреби туриста, що виникають під час туру і 

зумовлені ним. Відповідно, туристичний продукт включає як туристичні 

товари, так і туристичні послуги. 

2. Система пропозиції в галузі туризму, на думку автора, складається з 

об’єктів туризму як таких, а також з доповнюючих їх другорядних елементів, 

підсистеми організаційних послуг та підсистеми попиту. Оскільки окреме 

туристичне підприємство не може самостійно задовольнити різносторонній 

попит туристів на туристичний продукт, формується цілісний туристичний 

комплекс, який обов’язково повинен включати принаймні один елемент з 

кожної підсистеми. При цьому автор розглядає систему туристичного 

обслуговування як економіко-технологічну систему, яка формує потреби і 

платоспроможний попит на туристичний продукт, визначає цільові орієнтири 

індустрії туризму, управляє нормативно-правовим, фінансовим, матеріально-

технічним, кадровим забезпеченням діяльності, забезпечує зв’язок з іншими 

системами національної економіки. 

3. Формування системи туристичного обслуговування приводить 

останніми роками до бурхливого розвитку туристичного бізнесу, який у роботі 

розглядається як системна діяльність туристичних підприємств з використання 
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наявних туристичних ресурсів для отримання прибутку через задоволення 

потреб туристів. У системі туристичного бізнесу умовно можна виділити три 

групи підприємств: 1) підприємства, які здійснюють комплексне туристичне та 

екскурсійне обслуговування; 2) підприємства, які надають послуги в місцях 

відпочинку не лише туристам, а і місцевим мешканцям; 3) підприємства, які 

забезпечують експлуатацію матеріально-технічної бази туризму. 

4. Оскільки туризм виступає крупним самостійним міжгалузевим 

господарським комплексом національної економіки, однією з найкращих 

моделей його розвитку в регіонах є створення кластерів. На думку автора, 

кластер туризму утворюється навколо так званого «стрижневого» бізнесу – 

бізнесу, яким займаються туристичні фірми, і повинен включати низку 

господарюючих суб’єктів галузей промисловості, сільського господарства, 

торгівлі, сфери послуг, діяльність яких окрім цілей виробництва товарів і 

послуг для населення, направлена і на виробництво товарів і послуг для цілей 

туризму. У формуванні регіональних кластерів туризму все більшу роль буде 

відігравати торгівля товарами та послугами, оскільки внутрішня економічна 

природа туризму передбачає, що турист має залишити гроші у відвідуваній 

місцевості шляхом придбання відповідних товарів та послуг. 

5. Не дивлячись на те, що торгівля своїми коренями сягає в далеке 

минуле, до сьогодні серед вчених не склалося єдиної думки що дефініції 

поняття «торгівля». Тому автором уточнено визначення поняття торгівлі, під 

якою слід розуміти вид суспільно-корисної діяльності з обміну товарів та 

послуг шляхом купівлі-продажу з метою отримання прибутку. Сучасні умови 

господарювання привнесли істотні зміни у більшість теоретико-методологічних 

засад теорії торгівлі, адаптувавши їх до ринкових умов. Наукова література 

пропонує розглядати поняття «послуга торгівлі» у контексті певної сферою 

торгової діяльності: формування асортименту, після продажне обслуговування 

тощо. Водночас автором доведено, що це поняття має суттєво глибший сенс, 

оскільки пов’язане з соціальною місією торгівлі. Отож, торгові послуги, будучи 

основною функцією торгівлі, сприяють структурним перетворенням в 
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економіці, активізують процеси виробництва споживчих товарів, зумовлюють 

розширення господарських зв’язків на галузевому, міжрегіональному та 

міждержавному рівнях, забезпечуючи, таким чином, залучення торгового 

капіталу і зростання доходів суб’єктів ринку, що позитивно впливає на сталий 

розвиток територій і сприяє поліпшенню якості життя населення. 

6. Роздрібна торгівля виступає великим сектором кластеру туризму, 

ігнорувати розвиток якого просто нерозумно. В організації туристичного 

кластеру роздрібна торгівля забезпечує значну частину попиту на окремі 

складові туристичного продукту; задовольняє попит місцевого населення на 

товари у регіонах туризму, що забезпечує відтворення робочої сили працівників 

різних галузей туристичного кластеру; виступає чинником розвитку самого 

туризму, оскільки дозволяє поєднати відпочинок з покупками. Торговельна 

послуга як цінність для споживача і виробника проявляється в процесі 

торговельного обслуговування, якість якого виступає важливим інструментом 

підвищення конкурентоздатності торговельних підприємств. 

7. Глобалізація економіки супроводжується значним посиленням 

конкуренції, тому на практиці все більш актуальною стає необхідність 

комплексного вирішення проблеми розвитку конкуренції і підвищення 

конкурентоздатності торгових підприємств. У розумінні автора, 

конкурентоздатність підприємства є складним комплексним показником 

діяльності підприємства, який засвідчує потенційні можливості забезпечення 

власних конкурентних переваг для прибуткової діяльності, а також 

адаптовуватися до зміни умов зовнішнього середовища. При цьому успіх у 

конкурентній боротьбі сучасним торговельним підприємствам забезпечують 

кращі нематеріальні активи, тобто основна конкурентна перевага знаходиться 

не стільки у властивостях товару, скільки у сфері їх компетенції.  

8. Розвиток та реалізація конкурентних переваг торговельних підприємств 

та забезпечення їх життєздатності як суб’єктів економічної конкуренції 

забезпечується ефективним управлінням конкурентоздатністю. З цією метою у 

роботі запропонована схема управління конкурентоздатністю торговельних 
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підприємств.  

9. У багатогранній роботі по досягненню конкурентоздатності важливе 

місце належить оцінці конкурентоздатності того чи іншого об`єкту. Для 

досягнення туристичною організацією вагомих конкурентних переваг 

необхідно чітко визначити пріоритетні цілі і узгодити з ними стратегію 

діяльності для найповнішої відповідності тенденціям розвитку туристичного 

ринку і використання наявних сильних сторін діяльності організації. Автором 

уточнено потенційні сильні сторони і внутрішні слабкості торговельних 

підприємств, які слід враховувати при виборі їх конкурентної стратегії. У той 

же час, необхідно також постійно турбуватися про створення належних умов, 

які забезпечують досягнення потрібних параметрів конкурентоздатності. 

Положення, викладені у даному розділі, висвітлені у публікаціях [4, 5, 7, 

8, 10]. 
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РОЗДІЛ 2 
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧИМИ ТОВАРАМИ ТА 

ПОСЛУГАМИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 

2.1. Регіональні особливості розвитку роздрібної торгівлі 
 

Кінцевою ланкою ланцюга господарських зв’язків в процесі 

товаропросування споживчих товарів від виробника до споживача є роздрібна 

торгівля, яка представляє собою діяльність суб’єктів товарного ринку з 

продажу товарів, послуг безпосередньо споживачеві.  

Послуги роздрібної торгівлі відіграють важливу роль у функціонуванні 

туристичних кластерів. 

Як вже вище зазначалось, по-перше, роздрібна торгівля забезпечує значну 

частину попиту на окремі складові туристичного продукту. Так, шляхом 

придбання в роздрібній торгівлі продовольчих товарів частково вирішується 

проблема організації харчування індивідуальних та неорганізованих груп 

туристів. Через канали роздрібної торгівлі здійснюється реалізація товарів 

туристично-сувенірного призначення. Окрім цього, здійснюється реалізація 

туристичної символіки України, карт, схем туристичних об’єктів і схем 

розміщення пунктів сервісу в туристично-рекреаційних зонах за напрямками 

національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Загалом, витрати 

туристів на придбання товарів туристично-сувенірного призначення займають 

п’яту частину у загальних витратах туристів. 

По-друге, останніми роками отримав розвиток один з найпопулярніших 

видів туризму – шоп-тури, які поєднують відпочинок з покупками. 

По-третє, шляхом придбання товарів у роздрібній торгівлі 

задовольняється попит місцевого населення у регіонах туризму, що забезпечує 

відтворення робочої сили працівників різних галузей туристичного кластеру. 

В роздрібній торгівлі здійснюється реалізація товарів особистого, 

сімейного, домашнього користування, не пов’язаного з підприємницькою 

діяльністю, кінцевому споживачеві. Саме в цій сфері проявляються результати 
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економічної діяльності держави, які зачіпають життєві інтереси всього 

населення – забезпечення продуктами харчування і непродовольчими 

товарами, покращання організації торговельного обслуговування, вирішення 

інших життєво важливих проблем, які суттєво впливають на відтворення 

робочої сили, створення сприятливих умов для проживання людей. 

В процесі роздрібної реалізації товари із сфери обертання переходять у 

сферу колективного, особистого, індивідуального споживання, тобто стають 

власністю покупця. Відбувається це шляхом здійснення актів купівлі-продажу, 

так як споживачі набувають необхідні їм товари в обмін на грошові засоби. 

В результаті роздрібного продажу забезпечується відшкодування витрат 

на виробництво і реалізацію товарів, додана вартітсь продукту набуває 

грошових форм. Отримані гроші у подальшому можна використовувати для 

виробництва нових товарів, інвестувати у подальший розвиток підприємств та 

економічної системи держави в цілому. 

Соціальне значення роздрібної торгівлі визначається економією часу на 

придбання товарів і відповідним збільшенням вільного часу покупців, який 

може бути використаний для проведення дозвілля, виховання дітей, заняття 

спортом і т.п. 

В умовах ринкової економіки роздрібні торгові підприємства виконують 

як торгівельні, так і технологічні функції. Серед основних торгівельних 

функцій варто відзначити вивчення платоспроможного попиту на товари, 

розрахунок обсягів закупівель, оформлення замовлень на продукцію, 

формування асортиментної матриці, рекламну діяльність щодо товарів і послуг, 

власне продаж товарів, у тому числі здійснення касового обслуговування. 

Технологічні функції торгівлі включають приймання товарів за кількістю та 

якістю, організацію їх зберігання, операції з допродажною обробкою товарів, 

внутрішньомагазинні переміщення, викладання у торговому залі, додаткові 

послуги для поукпців (приймання замовлень, доставка куплених товарів 

додому тощо). 

Останніми роками у сфері торгівлі України відбуваються відчутні 



 100

зміни (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Динаміка товарообороту роздрібної торгівлі в Україні у 2013-2017 рр. 

Показники Значення показників у році 
2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот роздрібної торгівлі, 
млрд. грн. 

812,1 888,8 901,9 1031,7 1175,3 

Темпи росту, % 118,4 109,4 101,5 80,2 104,3 
В т.ч. Львівська обл., млрд. 
грн. 

36,2 39,2 45,8 57,5 68,4 

Темпи росту, % 115,8 108,3 116,8 87,3 107,2 
Питома вага товарообороту 
Львівської обл., % 

4,5 4,4 5,1 5,6 5,8 

Роздрібний товарооборот 
підприємств, млрд. грн. 

405,1 433,1 438,3 487,6 556,0 

Темпи росту, % 115,7 106,9 101,2 80,2 104,3 
В т.ч. Львівська обл., млрд. 
грн. 

20,0 19,8 23,7 29,2 34,1 

Темпи росту, % 108,4 99,0 119,7 87,3 116,8 
Питома вага роздрібного 
товарообороту підприємств 
Львівської обл., % 

4,9 4,6 5,4 6,0 6,1 

Відношення товарообороту 
підприємств до обороту 
роздрібної торгівлі, % 

49,9 48,7 48,6 47,3 47,3 

В т.ч. Львівська обл., % 54,4 50,5 51,7 50,7 49,9 
Розраховано за: [88] 

Протягом досліджуваного періоду в Україні спостерігалося динамічне 

зростання обсягів товарообороту роздрібної торгівлі. У 2017 році також 

спостерігається зростання показника обсягу обороту роздрібної торгівлі. За цей 

період у фактичних цінах оборот роздрібної торгівлі становив 1175,3 млрд. грн., 

що на 4,3% більше показника попереднього року. Однак, звертає на себе увагу 

факт уповільнення темпів росту обороту роздрібної торгівлі починаючи з 2013 

року та різке його зменшення у 2005 р. 
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Аналізуючи роль окремих каналів реалізації у формуванні роздрібного 

товарообороту, варто відзначити, що обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств розвивався аналогічно обсягам товарообороту роздрібної торгівлі. 

В 2015 році цей показник склав 556,0 млрд. грн., що на 4,3% перевищує 

показник 2016 року. 

Необхідно відзначити негативну тенденцію до зменшення відношення 

товарообороту підприємств до обороту роздрібної торгівлі, які, власне, повинні 

забезпечувати підвищення стандартів торговельного обслуговування і 

активізацію сучасних методів торгівлі. Як видно з табл. 2.1, відношення 

товарообороту підприємств до обороту роздрібної торгівлі стабільно 

знижується і в 2017 році досягло свого найнижчого показника, який склав 

47,3%. 

Тенденції розвитку роздрібної торгівлі Львівської області близькі до 

загальнодержавних. Регіональні особливості полягають у тому, що 2017 рік був 

більш вдалим для регіону порівняно із загальнодержавними тенденціями. Так, 

оборот роздрібної торгівлі у цьому році зріс на 7,2%, а роздрібний 

товарооборот підприємств – на 16,8%. 

Негативну тенденцію до зменшення питомої ваги Львівської області як у 

обороті роздрібної торгівлі, так і у роздрібному товарообороті підприємств, яка 

спостерігалася протягом 2013-2014 років, вдалося подолати в 2015 р., коли 

питома вага Львівської області у обороті роздрібної торгівлі зросла до 5,1%, а у 

роздрібному товарообороті підприємств – до 5,4%. У подальшому ці показники 

склали, відповідно 5,6% і 6,0% у 2016 р. та 5,8% і 6,1% у 2017 р. 

Ще один регіональний позитив у розвитку роздрібної торгівлі – це 

збільшення у 2015 році внеску підприємств до обороту роздрібної торгівлі, який 

склав 51,7%, хоча показнику 2013 року він так і не досягнув. У подальшому 

спостерігається зменшення цього показника як в цілому по Україні (47,3%), так і 

по Львівській області (50,7% у 2016 р. та 49,9% у 2017 р.). 

Показники розвитку роздрібної торгівлі по районах та містах обласного 

значення Львівської області подані в табл. 2.2 і 2.3. 
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Таблиця 2.2 

Оборот роздрібної торгівлі по районах та містах обласного значення 

Львівської області Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Львів 19813,0 21326,7 24972,0 31536,2 37660,0 
Борислав 492,6 550,8 638,7 806,3 975,7 
Дрогобич 1425,5 1602,1 1824,3 2273,9 2716,0 
Моршин 82,7 95,2 112,3 146,3 180,9 
Новий Розділ 183,4 204,3 239,0 293,2 346,1 
Самбір 727,4 777,7 893,1 1098,9 1316,3 
Стрий 1826,1 2074,8 2373,4 2965,5 3432,2 
Трускавець 524,5 579,1 672,5 847,2 1019,0 
Червоноград 1602,8 1740,1 1912,7 2381,0 2814,6 
Бродівський 538,5 614,1 711,0 890,1 1054,4 
Буський 264,8 293,2 342,3 437,9 529,9 
Городоцький 506,6 575,1 674,4 832,9 992,1 
Дрогобицький 213,2 231,8 274,8 340,5 400,7 
Жидачівський 432,0 485,3 554,3 693,9 819,5 
Жовківський 959,6 1016,7 1177,5 1478,5 1736,0 
Золочівський 488,3 532,6 619,2 775,1 934,7 
Кам’янка-Бузький 364,5 387,7 455,1 565,4 669,6 
Миколаївський 355,1 374,5 416,3 515,8 616,3 
Мостиський 454,1 485,7 586,7 731,1 840,8 
Перемишлянський 244,8 261,1 310,4 381,0 456,6 
Пустомитівський 1298,4 1339,9 1621,4 2058,6 2407,5 
Радехівський 232,0 250,3 286,4 353,3 424,2 
Самбірський 216,5 235,3 290,5 355,8 422,6 
Сколівський 424,8 450,5 526,9 668,6 796,2 
Сокальський 475,5 507,5 601,2 741,4 878,4 
Старосамбірський 426,7 457,5 555,7 694,2 809,7 
Стрийський 284,6 310,7 382,5 481,4 555,2 
Турківський 395,1 429,7 486,8 613,3 742,3 
Яворівський 979,5 1047,4 1240,4 1562,9 1821,8 
Львівська область – всього 36232,6 39237,7 45751,8 57520,2 68369,3 
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Таблиця 2.3 

Роздрібний товарооборот підприємств по районах та містах обласного 

значення Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Львів 12036,2 11831,4 14142,3 17748,2 21700,2 
Борислав 112,9 116,7 141,3 187,8 201,0 
Дрогобич 520,0 566,0 663,6 772,6 864,9 
Моршин 30,1 35,0 38,2 53,3 68,8 
Новий Розділ 78,6 85,1 104,4 124,5 171,2 
Самбір 267,8 237,1 305,9 318,6 375,1 
Стрий 547,9 682,8 778,1 926,0 1057,4 
Трускавець 291,7 319,7 318,8 348,7 389,2 
Червоноград 789,3 871,9 1026,2 1116,6 1145,5 
Бродівський 188,0 217,9 248,7 309,7 382,5 
Буський 137,5 140,9 178,4 209,3 225,5 
Городоцький 156,5 159,9 209,6 252,7 292,5 
Дрогобицький 75,5 71,3 112,5 137,4 127,2 
Жидачівський 126,9 126,3 166,2 210,8 237,0 
Жовківський 585,8 578,0 719,8 856,8 957,0 
Золочівський 173,5 180,4 213,7 243,8 293,7 
Кам’янка-Бузький 205,7 201,1 231,2 285,7 360,9 
Миколаївський 207,4 184,1 240,4 222,4 239,5 
Мостиський 301,2 315,7 399,5 517,8 525,9 
Перемишлянський 83,4 80,1 103,0 122,4 144,8 
Пустомитівський 1162,1 1113,8 1227,8 1607,6 1691,0 
Радехівський 91,1 86,2 109,1 130,9 155,5 
Самбірський 131,9 143,0 210,6 230,3 276,9 
Сколівський 188,0 197,7 219,9 256,9 271,1 
Сокальський 241,8 239,3 279,1 332,5 328,0 
Старосамбірський 197,9 183,8 244,8 307,1 285,7 
Стрийський 141,5 150,7 205,0 216,7 207,3 
Турківський 45,3 48,2 64,0 87,5 108,7 
Яворівський 582,8 612,5 776,8 1028,8 1034,0 
Львівська область – всього 19698,3 19776,6 23678,9 29163,4 34118,0 

 

Наведені дані показують, що в окремих районах та містах обласного 

значення Львівської області тенденції розвитку роздрібної торгівлі аналогічні 
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показникам по області в цілому. Оборот роздрібної торгівлі по всіх районах та 

містах обласного значення Львівської області щорічно мав тенденцію до 

зростання. Аналогічна ситуація із роздрібним товарооборотом підприємств, 

який також зростав у всіх районах та містах обласного значення Львівської 

області за виключенням міста Трускавець, який є центром лікувально-

оздоровчого туризму із великими ресурсами лікувальних мінеральних вод, де 

показник роздрібного товарообороту підприємств в 2015 році знизився на 0,3%, 

однак у подальшому ситуація покращилась і у 2016-2017 р. спостерігається 

зростання цього показника. 

Однак, ситуація в роздрібній торгівлі Львівської області не така 

безхмарна. Зростання спостерігається щодо показників роздрібної торгівлі у 

фактичних цінах. У порівняльних цінах ситуація дещо інша (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Індекси фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, % 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Львів 110,1 106,3 98,8 87,7 107,9 
Борислав 114,6 110,8 99,0 87,3 108,6 
Дрогобич 116,4 111,4 96,6 86,4 107,5 
Моршин 117,4 114,1 100,1 90,2 110,8 
Новий Розділ 113,5 110,4 98,9 85,2 106,7 
Самбір 113,5 105,9 97,5 85,2 107,9 
Стрий 111,3 112,6 97,2 86,5 104,2 
Трускавець 115,1 109,4 98,2 87,4 108,1 
Червоноград 113,6 107,5 92,6 86,4 106,5 
Бродівський 113,7 112,9 98,4 86,7 106,7 
Буський 106,9 107,3 98,3 88,9 108,6 
Городоцький 115,9 112,6 99,6 85,6 107,2 
Дрогобицький 116,8 107,8 100,2 86,0 105,9 
Жидачівський 118,5 111,4 97,0 86,8 106,1 
Жовківський 112,2 105,3 97,2 87,3 105,8 
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Продовження табл. 2.4 
1 2 3 4 5 6 

Золочівський 115,1 108,1 98,7 86,7 108,5 
Кам’янка-Бузький 113,8 105,4 98,9 86,3 106,8 
Миколаївський 110,0 104,4 93,4 86,0 107,7 
Мостиський 111,7 108,1 101,1 86,8 103,8 
Перемишлянський 115,9 105,8 100,8 85,1 107,9 
Пустомитівський 121,2 102,2 100,9 88,6 105,5 
Радехівський 112,7 106,7 97,2 85,4 108,5 
Самбірський 111,7 107,7 103,1 85,2 107,3 
Сколівський 119,4 107,4 98,9 88,0 107,0 
Сокальський 116,3 105,8 100,0 85,6 106,7 
Старосамбірський 103,3 106,3 102,6 86,7 104,9 
Стрийський 111,2 108,2 103,7 87,4 103,7 
Турківський 120,9 109,2 96,8 87,1 108,4 
Яворівський 110,9 106,0 99,3 87,7 105,0 
Львівська область – всього 111,8 107,2 98,4 87,3 107,2 

 

Наведені дані показують, що зростання обороту роздрібної торгівлі до 

2017 р. відбувалося в більшості випадків за рахунок інфляційних процесів. Так, 

індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі по Львівській області у 

2015 році знизився на 1,6%, а у 2016 – ще на 12,7% у порівнянні з відповідними 

показниками попередніх років, а у 2017 р. спостерігається фактичне зростання 

цього індексу на 7,2%, що, однак, не дозволяє досягти результатів попередніх 

періодів. Реальне зниження обсягів реалізації спостерігалося до 2016 р. і в 

м.Львів, який є центром історико-культурних рекреаційних ресурсів, де індекс 

фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2015-2016 рр. складав 98,8% та 

87,7% відповідно та зріс у 2017 р. до рівня 107, 9%, м. Трускавець (лікувальний 

туризм) – 98,2%, 87,4% та 108,1% відповідно, у Буському районі (лікувальний 

туризм, історико-архітектурні заповідники) – також спостерігалось реальне 

падіння товарообороту до 88,9%, що так і не перекрилося зростанням 2017 року 

(на 8,6%). Значне падіння реального товарообороту торгівлі у 2016 р. ми 

спостерігали у Городоцькому районі (лікувальний туризм) – на 14,6%, 

Жовківському районі (історико-архітектурний заповідник) – на 12,7%, 
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Жидачівському районі (водні види відпочинку) – на 13,2%, Золочівчькому 

районі (водні види відпочинку, історико-архітектурні заповідники) та 

Бродівському районі (історико-архітектурні заповідники) – на 13,3%, 

Сколівському районі (лікувальний туризм, гірськолижний спорт, історико-

архітектурні заповідники, зелений туризм) – на 12%, Турківському районі 

(лікувальний туризм, водні види відпочинку, гірськолижний спорт) – на 12,9%, 

Яворівському районі (водні види відпочинку, зелений туризм, природно-

заповідний фонд) – на 12,3%.  

Однак слід зауважити, що у 2017 році зростання цього показника можна 

спостерігати в усіх районах та містах Львівської області, зокрема найбільші 

темпи демонструють міста Львівщини, де розвинена інфраструктура 

лікувального туризму: м. Моршин – на 10,8%, м. Борислав та м. Трускавець – 

8,1% та 8,6% відповідно. Зростання фізичного обсягу обороту роздрібної 

торгівлі у 2017 році спостерігалося в Золочівському, Буському, Радехівському 

та Турківському районах (понад 8% зростання). Майже такими ж високими 

темпами виправляється стан товарообороту і у таких районах, як 

Миколаївський, Самбірський та Сколівський (понад 7%). 

Щодо зміни товарної структури роздрібного товарообороту підприємств, 

то існують певні регіональні відмінності Львівської області від 

загальнодержавних тенденцій (табл. 2.5) [88].  

Таблиця 2.5 

Структура роздрібного товарообороту підприємств Львівської області (%) 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
Усього 100 100 100 100 100 
Товарооборот роздрібної торгівлі 96,67 96,54 97,03 100 100 
Продовольчі товари 36,90 35,44 33,95 36,3 35,7 
Непродовольчі товари 59,77 61,10 63,08 63,7 64,3 
Товарооборот ресторанного 
господарства 

3,33 3,46 2,97 х* х 

* Показник товарообороту ресторанного господарства відмінено у 2015 році 
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В цілому по Україні [90] впродовж 2013-2017 рр. відзначається стабільне, 

але незначне зростання частки продовольчих товарів в структурі роздрібного 

товарообороту підприємств. Львівська область демонструє дещо інші тенденції 

– питома вага непродовольчих товарів має тенденцію до зростання. За період з 

2013 по 2017 роки вона в роздрібному товарообороті підприємств зросла з 

59,7% до 64,3%. 

Відбуваються певні зміни також і в розподілі товарообороту підприємств 

між містом і селом (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях та сільській 

місцевості Львівської області у 2010-2015 рр. 

Показники Значення показників у році 
2013 2014 2015 2016 2017 

Роздрібний товарооборот 
підприємств, млн. грн. 

19698,3 19776,6 23678,9 29163,4 34118,0 

% 100 100 100 100 100 
Роздрібний товарооборот 
підприємств у міських 
поселеннях, млн. грн. 

16053,0 19433,1 23275,1 28609,4 33293,2 

% 98,2 98,3 98,3 98,1 97,6 
Роздрібний товарооборот 
підприємств у сільській 
місцевості, млн. грн. 

3645,3 343,5 403,7 554,0 824,8 

% 1,8 1,7 1,7 1,9 2,4 
 

Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях в 2017 році 

склав 97,6% загального обсягу і має тенденцію до збільшення власної питомої 

ваги. Роздрібний товарооборот підприємств у сільській місцевості забезпечив 

лише 2,4% загального обсягу. 

Розрив у роздрібному товарообороті підприємств у міських і сільських 

поселеннях пояснюється низкою причин. 

По-перше, більшість суб’єктів господарювання в сфері роздрібної 
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торгівлі у сільській місцевості є фізичними особами – підприємцями, для яких 

законодавство передбачає більш простий порядок організації діяльності, обліку 

і звітності, ніж у юридичних осіб. А показник роздрібного товарообороту 

підприємств включає оборот лише юридичних осіб – суб’єктів господарювання. 

По-друге, грошові доходи сільського населення значно нижчі, аніж 

доходи міського населення.  

По-третє, значну частину своїх потреб у продуктах харчування сільське 

населення забезпечує за рахунок продукції, яку вирощено у підсобних 

особистих господарствах. 

По-четверте, незадовільна організація торгівлі на селі привела до того, що 

сільське населення велику частку товарів, особливо непродовольчих, закуповує 

у роздрібній торговельній мережі міст і на речових ринках, де асортимент 

товарів безумовно ширший, аніж у сільських магазинах, а ціни – помітно нижчі. 

Роздрібний товарооборот підприємств по районах та містах обласного 

значення Львівської області окремо у міських поселеннях та сільській 

місцевості подано в додатках Б і В. 

Територіальні особливості розвитку роздрібної торгівлі характеризуються 

показниками обороту роздрібної торгівлі на одну особу (табл. 2.7). В цілому по 

Львівській області оборот роздрібної торгівлі на одну особу за період 2013-2017 

років зріс на 89,2%. В розрізі окремих районів та міст обласного значення таке 

зростання перевищує є доволі нерівномірним. Оборот роздрібної торгівлі на 

одну особу в містах обласного значення значно перевищує оборот по окремих 

районах. В деяких випадках це перевищення складає 2-4 і більше разів. Так, 

найбільше зростання демонструють м. Моршин (на 122,4%) та м. Борислав (на 

101,4%). Високі темпи зростання обороту роздрібної торгівлі на одну особу в 

2017 році спостерігається в містах Трускавець та Дрогобич (на 99,0% та 91,5% 

відповідно), а також у Бродівському (на 199,1%), Самбірському (на 198,4%), 

Буському та Стрийському (на 195,7% кожний), Городоцькому (на 196,1%), 

Турківському (на 192,0%) районах.  
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Таблиця 2.7 

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 

 
Найвищий оборот роздрібної торгівлі на одну особу в 2017 році 

спостерігається в містах Стрий (57782 грн.) і Львів (49657 грн.), який у 2 або 

майже 2 рази перевищив середній показник по Львівській області. 

В інших містах обласного значення товарооборот коливається від 12 тисяч 

до 35 тисяч гривень на особу. Найнижчий рівень обороту роздрібної торгівлі на 
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одну особу серед міст обласного значення досягнуто в місті Н.Розділ (12019 

грн.). 

В розрізі окремих районів ситуація значно гірша. Найнижчий рівень обороту 

роздрібної торгівлі на одну особу спостерігається в Дрогобицькому (5364 грн.) і 

Самбірському (6187 грн.) районах. Дещо краща ситуація у Радехівському (8894 

грн.), Стрийському (8969 грн.), Сокальському (9476 грн.), Миколаївському 

(9752 грн.), Старосамбірському (10394 грн.), Буському (11421 грн.), Кам’янка-

Бузькому (11707 грн.), Перемишлянському (11767 грн.), Жидачівському (12051 

грн.), Золочівському (13468 грн.) районах. Більшість цих районів, для яких 

характерний доволі низький рівень обороту роздрібної торгівлі на одну особу, є 

об’єктами туристичної привабливості. 

Звертають на себе увагу значні відмінності в обороті роздрібної торгівлі на 

одну особу в містах, які є районними центрами, і їх районами. Так, оборот 

роздрібної торгівлі на одну особу в місті Самборі у 6,1 раза перевищує оборот 

по аналогічному району (37609 грн проти 6187 грн), місті Стрий – майже у 6,5 

разів (57782 грн проти 8969 грн) і т.д. Це ще раз підтверджує висновок про 

значно вищі грошові доходи міського населення і незадовільну організацію 

торгівлі на селі у Львівській області. 

Існуючі тенденції розвитку роздрібного товарообороту в певній мірі 

ідентичні динаміці роздрібної торговельної мережі. 

В сегменті роздрібних торговців-підприємств протягом періоду кризи 

відбувалися негативні процеси згортання матеріально-технічної бази роздрібної 

торгівлі, що проявилось у скороченні чисельності торговельних об’єктів 

роздрібної торговельної мережі. В цілому по Україні лише за 2015 рік кількість 

торговельних об’єктів підприємств скоротилася з 59,8 тис. од. до 49,6 тис. од. 

або на 17,1% [90]. Зменшення чисельності торговельних об’єктів відбулося як в 

міських поселеннях, так і в сільській місцевості у всіх регіонах України, в т.ч. і у 

Львівській області, а незначне збільшення їх кількості у подальшому не 

дозволило досягти до кризових показників (табл. 2.8).  
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Таблиця 2.8 

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі підприємств Львівської області у 

2013-2017 рр. (на кінець року) 

Показники Значення показників 
2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість об’єктів роздрібної 
торгівлі, одиниць 

3907 3741 3781 3848 3865 

Темпи змін, % - 95,75 101,07 101,77 100,44 
у т.ч. міські поселення 3133 3065 3137 3238 3253 
сільська місцевість 774 676 644 610 612 
Крамниці роздрібної торгівлі, 
одиниць 

3066 2903 3018 3093 3149 

Темпи змін, % - 94,68 103,96 102,49 101,81 
у т.ч. міські поселення 2302 2238 2384 2493 2553 
сільська місцевість 764 665 634 600 596 
Торгова площа крамниць, 
тис. кв. м 

433 436 438 458 467 

Темпи змін, % - 100,69 100,46 104,57 101,97 
у т.ч. міські поселення 391 399 403 426 433 
сільська місцевість 42 37 35 32 34 
Забезпеченість об’єктами 
роздрібної торгівлі у 
розрахунку на 10 тис. осіб, 
одиниць 

15 15 15 15 15 

Темпи змін, % - 100,00 100,00 100,00 100,00 
у т.ч. міські поселення 20 20 20 21 21 
сільська місцевість 8 7 6 6 6 
Забезпеченість торговою пло-
щею крамниць у розрахунку 
на 10 тис. осіб, кв. м 

1703 1716 1725 1808 1842 

Темпи змін, % - 100,76 100,52 104,81 101,88 
у т.ч. міські поселення 2529 2582 2604 2756 2804 
сільська місцевість 421 367 354 327 340 

 

Негативні процеси згортання матеріально-технічної бази роздрібної 

торгівлі Львівської області за період 2013-2015 років проявились у тому, що 

кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств скоротилася на 362 одиниць. 

При цьому найбільш високі темпи скорочення чисельності торговельних 
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об’єктів спостерігались у 2014 році. 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 за цей період скоротилась на 30,3%, а в містах – лише на 

2,2%. В 2015 році таку тенденцію вдалося призупинити і чисельність об’єктів 

роздрібної торгівлі Львівської області за цей період зросла на 40 одиниць. 

Подальше зростання проявилося у збільшенні кількості торговельних об’єктів 

до 3848 у 2016 році та 3865 у 2017 році. 

Слід також відмітити наступний феномен розвитку сучасної торгівлі: 

скорочення роздрібної торговельної мережі в містах у кризові роки до певної 

міри компенсувалося розвитком сучасних форматів торгівлі (супермаркет, 

гіпермаркет тощо), а також мережі ринків. У сільській місцевості така 

альтернатива практично відсутня, що призвело до суттєвого погіршення 

торговельного обслуговування сільського населення і призвело у кризові роки 

до того, що зросла кількість сіл (особливо у віддалених та важкодоступних 

гірських районах), в яких торговельна мережа повністю або майже повністю 

відсутня. Досить часто сільське населення змушене мігрувати для здійснення 

покупок найнеобхідніших товарів споживчого призначення. 

Чисельність магазинів (крамниць) протягом аналізованого періоду 

скорочувалась повільніше, ніж загальна кількість об’єктів торгівлі, а з 2015 року 

спостерігається стабільне незначне зростання їх кількості порівняно з 

попередніми роками. За період 2013-2015 років загальна кількість об’єктів 

роздрібної торгівлі – підприємств у Львівській області скоротилась на 8,7%, а 

магазинів – на 2,2%. Скорочення чисельності магазинів відбулося за рахунок 

сільської місцевості. Кількість магазинів у сільській місцевості скоротилася з 

910 до 634 одиниць або на 276 одиниць (на 30,3%). В міських поселеннях 

кількість магазинів зросла і в 2015 році досягла 2384 одиниць. У подальшому 

ця тенденція зберігалася за обома категоріями і у період до кінця 2017 року – 

кількість крамниць у містах зросла до 2553 одиниць (на 7,1%), а у сільських 

місцевостях – скоротилася до 596 (на 6,0%). 
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Поряд із скороченням чисельності об’єктів роздрібної торгівлі 

підприємств Львівської області спостерігається незначне зростання торгової 

площі магазинів, яка в 2015 році досягла 438 тис. кв. м., а до кінця 2017 року – 

вже 467 тис. кв. м. Такі позитивні зрушення відбулися за рахунок міських 

поселень. Причиною таких змін є закриття дрібних магазинів з недосконалим 

торгово-технологічним процесом і введення в дію більш сучасних підприємств 

роздрібної торгівлі. 

У сільській місцевості тенденція протилежна. За період 2013-2015 років 

торгова площа магазинів у сільській місцевості скоротилася на 16,6%, пізніше 

темпи скорочення уповільнилися, тому у загальному воно сягнуло на кінець 

2017 року 19,0%. 

Щодо забезпечення роздрібною торгівельною мережею підприємств 

населення, то тут підсумки такі. На 10 тисяч населення у 2013-2017 роках 

стабільно припадає 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 139 кв. м або 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 місцевості – 340 кв. м і знизилась на 19,2%. 

Необхідно зазначити, що дані цифри в повній мірі не відображають 

реальної ситуації із забезпеченістю населення торговельними об’єктами і 

площами, оскільки не враховують потужностей сегмента роздрібної торгівлі 

фізичних осіб – підприємців. 

Щодо спеціалізації об’єктів роздрібної торгівлі підприємств Львівської 

області, то у 2013-2017 роках спостерігалася тенденція коливання питомої ваги 

магазинів, які торгують непродовольчими товарами в межах 39-42,5% (табл. 

2.9). Загострення кризових явищ в економіці у 2013-2014 роках призвело до 

зростання чисельність магазинів, які здійснюють торгівлю продовольчими 

товарами. На кінець 2017 року їх чисельність склала 1898 одиниць або 60,3% 
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загальної кількості. 

Таблиця 2.9 

Спеціалізація об’єктів роздрібної торгівлі підприємств Львівської області у 

2013-2017 рр. 

Показники Значення показників 
2013 2014 2015 2016 2017 

Крамниці, одиниць 3066 2903 3018 3093 3149 
з них      
Продовольчі, одиниць 1763 1657 1814 1887 1898 

% 57,5 57,1 60,1 61,0 60,3 
у тому числі      
З універсальним асортиментом товарів, 
одиниць 

1573 1475 1518 1549 1548 

спеціалізовані, одиниць 190 182 296 338 350 
Непродовольчі, одиниць 1303 1246 1204 1206 1251 

% 42,5 42,9 39,9 39,0 39,7 
у тому числі      
З універсальним асортиментом товарів, 
одиниць 

51 44 37 36 38 

спеціалізовані, одиниць 1244 1202 1167 1170 1213 
Кіоски та палатки, одиниць 841 838 763 755 716 
з них      
кіоски 460 454 382 374 338 
автозаправні станції (включаючи 
АГНКС) 

381 384 381 381 378 

 

Позитивним слід вважати той факт, що частка спеціалізованих магазинів 

зростає. Так, серед продовольчих магазинів питома вага спеціалізованих в 2017 

році складає 18,4% (у 2013 році – 10,8%). Питома вага спеціалізованих 

непродовольчих магазинів у 2017 році – 97,0% (у 2010 році – 95,5%). 

Чисельність дрібнороздрібної мережі (кіосків) скорочувалась. На кінець 

2017 року їх кількість склала 716 одиниць, що на 125 одиниць менше показника 



 115

2013 року або на 14,9%. Незважаючи на певні переваги дрібнороздрібної 

торговельної мережі (мобільність, наближеність до покупців та інші) 

зменшення частки таких підприємств є позитивним моментом, оскільки вони не 

в змозі в повній мірі сформувати широкий асортимент товарів, забезпечити 

високу якість обслуговування покупців. 

Кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств по районах та містах 

обласного значення Львівської області дуже різниться між собою (табл. 2.10). 

 

Таблиця 2.10 

Наявність об’єктів роздрібної торгівлі підприємств по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Львів 1591 1558 1607 1690 1707 
Борислав 44 37 41 40 37 
Дрогобич 150 142 144 152 148 
Моршин 14 18 16 16 21 
Новий Розділ 37 33 32 29 31 
Самбір 90 84 81 86 86 
Стрий 108 99 102 110 111 
Трускавець 76 80 68 64 59 
Червоноград 127 133 131 127 144 
Бродівський 73 75 75 74 77 
Буський 54 51 54 52 54 
Городоцький 69 62 61 56 49 
Дрогобицький 50 46 42 35 31 
Жидачівський 69 65 64 66 68 
Жовківський 72 129 132 140 129 
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Продовження табл. 2.10 
1 2 3 4 5 6 

Золочівський 145 102 98 96 95 
Кам’янка-Бузький 102 71 69 69 67 
Миколаївський 97 69 65 65 60 
Мостиський 75 90 82 84 87 
Перемишлянський 58 55 51 53 53 
Пустомитівський 181 178 194 201 205 
Радехівський 32 31 30 29 30 
Самбірський 78 71 70 70 73 
Сколівський 94 94 85 84 80 
Сокальський 126 109 111 99 101 
Старосамбірський 116 101 100 101 98 
Стрийський 28 26 28 23 27 
Турківський 36 33 38 35 35 
Яворівський 115 99 110 102 102 
Львівська область – всього 3907 3741 3781 3848 3865 

 

Як вже вище зазначалось, мережа роздрібної торгівлі підприємств має 

тяжіння до міських поселень. Тому найбільша чисельність таких об’єктів 

знаходиться у містах обласного значення, таких як Дрогобич (148 об’єктів), 

Червоноград (144 об’єкти), Стрий (111 об’єктів). Окремо слід відзначити місто 

Львів, яке нараховує 1707 об’єктів роздрібної торгівлі підприємств, що складає 

44,2% їх загальної кількості по Львівській області. Навпаки досить мало 

об’єктів роздрібної торговельної мережі підприємств розташовано в такому 

центрі лікувально-оздоровчого туризму, як місто Моршин (21 об’єкт). 

Щодо окремих районів, то найбільше об’єктів роздрібної торгівлі 

підприємств функціонує у Пустомитівському (205 об’єктів), Жовківському (129 

об’єктів), Сокальському (101 об’єкт), Яворівському (102 об’єкти), 

Старосамбірському (98 об’єктів) районах. Найскладніша ситуація із 

чисельністю об’єктів роздрібної торгівлі підприємств у Стрийському (27 

об’єктів), Радехівському (30 об’єктів), Дрогобицькому (31 об’єкт), 
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Турківському (35 об’єктів) районах. 

Практично по всіх районах та містах обласного значення Львівської 

області кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств мала тенденцію до 

зниження за виключенням міст Львів, Моршин, а також Жовківського та 

Пустомитівського району. 

Більш об’єктивним показником стану роздрібної торговельної мережі 

Львівської області, який враховує чисельність населення, що проживає в зоні 

обслуговування, є показник забезпеченості населення об’єктами роздрібної 

торгівлі (табл. 2.11, рис. 2.1). 

Таблиця 2.11 

Забезпеченість населення об’єктами роздрібної торгівлі по районах та 

містах обласного значення Львівської області у 2010-2015 рр. 

(одиниць на 10 тис. осіб) 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Львів 21 21 21 22 23 
Борислав 12 10 11 11 10 
Дрогобич 15 15 15 16 15 
Моршин 23 30 27 27 36 
Новий Розділ 13 11 11 10 11 
Самбір 26 24 23 25 25 
Стрий 18 17 17 19 19 
Трускавець 26 27 23 22 20 
Червоноград 15 16 16 16 18 
Бродівський 12 13 13 13 13 
Буський 12 11 12 11 12 
Городоцький 10 9 9 8 7 
Дрогобицький 7 6 6 5 4 
Жидачівський 10 9 9 10 10 
Жовківський 13 12 12 13 12 
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Продовження табл. 2.11 

1 2 3 4 5 6 
Золочівський 15 15 14 14 14 
Кам’янка-Бузький 13 12 12 12 12 
Миколаївський 11 11 10 10 9 
Мостиський 17 16 14 15 15 
Перемишлянський 15 14 13 14 14 
Пустомитівський 16 16 17 17 17 
Радехівський 7 6 6 6 6 
Самбірський 11 10 10 10 11 
Сколівський 20 20 18 18 17 
Сокальський 13 12 12 11 11 
Старосамбірський 15 13 13 13 13 
Стрийський 5 4 5 4 4 
Турківський 7 7 8 7 7 
Яворівський 9 8 14 8 8 
Львівська область – всього 15 15 15 15 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Забезпеченість об’єктами роздрібної торгівлі у містах та районах 

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

 

Наведені дані показують, що для окремих районів та міст обласного 

значення Львівської області характерні різні показники забезпеченості 

населення об’єктами роздрібної торгівлі. Тут передують традиційні 
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загальновизнані центри лікувально-оздоровчого та інших видів туризму міста 

Моршин (36 одиниць на 10 тис. населення), Трускавець (20 одиниць), Самбір 

(25 одиниць) та Львів (23 одиниць). 

Серед районів показник забезпеченості вище середнього по області 

забезпечили Сколівський та Пустомитівський райони (по 17 одиниць), що 

говорить про те, що розвиток туристичної індустрії в певних місцях уже 

позитивно відобразився на стані торговельної галузі. 

Досить плачевна ситуація щодо забезпечення населення об’єктами 

роздрібної торгівлі спостерігається в Стрийському і Дрогобицькому (по 4 

об’єкти на 10 тис. населення), Радехівському (6 об’єктів), Турківському і 

Городоцькому (по 7 об’єктів), Яворівському (8 об’єктів) та Миколаївському (9 

об’єктів) районах. 

Позитивні зміни в розвитку роздрібної торгівлі Львівської області 

пов’язані з появою на споживчому ринку магазинів нових форматів: 

супермаркетів, гіпермаркетів, магазинів Cash&Carry, магазинів на заправних 

станціях. Великі магазини застарілих типів (гастроном, універсам) поступово 

відмирають як нерентабельні, закриваються чи перепрофільовуються, масово 

змінюють своїх власників. Нові форми торгівельних підприємств виявилися 

серйозними конкурентами ринкам та дрібно-роздрібній торговій мережі. 

Особливістю сучасних форматів роздрібних торговельних підприємств є 

те, що ці магазини використовують прогресивні методи продажу товарів 

(переважно самообслуговування) відрізняються широким асортиментом 

товарів, великою торговою площею і пропускною спроможністю, сучасними 

методами здійснення торгово-технологічних процесів. Такі підприємства 

роздрібної торгівлі, як правило, забезпечені візками для покупців, зручними 

місцями для паркування, мають встановленні спеціальні пандуси та інші 

пристосування на території паркування, що робить зручною доставку купівель 

безпосередньо до автомобіля. 

Сучасні типи торгівельних об’єктів найчастіше функціонують як 

структурні підрозділи потужних підприємницьких утворень – торговельних 
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мереж, які забезпечують їм додаткові переваги, що пов’язані з: 

– скороченням витрат в процесі укладання торговельних угод. 

Торговельні мережі самі організовують таку роботу і в окремих роздрібних 

торговельних підприємств, що входять до таких мереж, зникає необхідність 

укладати одноразові угоди, скорочуються витрати щодо детального 

опрацювання умов договорів, оплати послуг посередників, юристів тощо; 

– можливістю створення розподільчих центрів для обслуговування 

магазинів мережі; 

– розширенням доступу до сучасних технологій, інформації, спільним 

створення нових інформаційних баз даних, прискоренням впровадження 

нововведень; 

– можливістю виходу на нові ринки, просування власних брендів; 

– розподілом ризиків між членами мережі та інше. 

Інтерес до розвитку у Львівській області мережевої роздрібної торгівлі 

обумовлений низкою чинників. Перш за все, це слідування світовим тенденціям 

розвитку ретейлу, оскільки, як показує зарубіжний досвід, саме мережева 

торгівля є потужним чинником стимулювання вітчизняного виробництва, 

прискорення обіговості товарів, підвищення якості як товарів, так і рівня 

обслуговування споживачів, впровадження нових торгівельних технологій, 

зниження цін на товари та послуги за зростання комфортності та задоволення 

покупців. Розвиток торговельних мереж сприяє підвищенню прозорості та 

контрольованості роздрібного ринку, боротьбі з тіньовим виробництвом, 

імпортом та торгівлею, є вагомим фактором зростання чисельності робочих 

місць, надходжень до місцевих бюджетів та позабюджетних фондів тощо. 

Тобто розвиток торговельних має вагомий позитивний ефект як на мікро-, так і 

на макрорівні. 

В той же час стрімкий розвиток мережевого ретейлу проявляє і свою 

негативну складову. Це передусім підвищення конкурентної боротьби, яка 

може здійснюватись і в нецивілізованих формах, загострення протиріч між 

торгівлею і виробництвом. Вже зараз деякі великі мережеві підприємства 
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диктують товаровиробникам свої «правила гри», маючи порівняно кращі 

фінансові можливості. 

Аналіз сучасних форматів в роздрібній торгівлі (супермаркетів, 

гіпермаркетів та ін.) Львівської області показав, що в загальній чисельності 

об’єктів роздрібної торгівлі підприємств такі магазини складають лише 2% 

(табл. 2.12). До того ж за період 2013-2017 років їх чисельність знизилась з 86 

до 71 одиниці, або на 17,4%. З одного боку, таке скорочення найбільшими 

темпами відбувалося у кризові для вітчизняної економіки 2014 і 2015 роки. 

Іншою причиною скорочення є поглинання більш успішними компаніями менш 

дохідних та укрупнення форматів. 

Таблиця 2.12 

Наявність сучасних форматів роздрібної торгівлі по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Львів 46 45 37 39 32 
Борислав 2 2 2 2 3 
Дрогобич 6 5 5 6 6 
Моршин - - - - - 
Новий Розділ - - - - 1 
Самбір 3 3 3 3 3 
Стрий 6 5 5 5 5 
Трускавець 3 3 3 3 4 
Червоноград 9 9 9 9 8 
Бродівський - - - - - 
Буський 1 1 1 1 1 
Городоцький - - - - - 
Дрогобицький - - - - - 
Жидачівський 1 1 1 1 - 
Жовківський - - - - - 
 Золочівський 1 1 1 1 - 
Кам’янка-Бузький 1 1 1 - - 
Миколаївський - - - - - 
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Продовження табл. 2.12 
1 2 3 4 5 6 

Мостиський - - - 1 1 
Перемишлянський - - - - - 
Пустомитівський - - - - 1 
Радехівський 1 1 1 1 1 
Самбірський - - - - - 
Сколівський 1 - - - - 
Сокальський 2 2 2 2 1 
Старосамбірський 1 1 1 1 1 
Стрийський - - - - - 
Турківський - - - - - 
Яворівський 2 2 3 3 3 
Львівська область – всього 86 82 76 78 71 

 

Щодо територіальної складової, то необхідно відзначити, що на даний час 

експансія сучасних форматів роздрібної торгівлі спрямована, перш за все, на 

міський сегмент ринку. Майже половина (45,1%) всіх нових форматів в 

роздрібній торгівлі розташовані у місті Львові. Вісім одиниць знаходяться у 

місті Червоноград (11,3%), 6 – у Дрогобичі (8,5%), 5 – у Стрию (7,0%). Однак, у 

такому розвиненому курорті як Моршин упродовж 2013-2017 років так і не 

було відкрито жодного сучасного супермаркету. 

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. 

За оцінками фахівців навіть міський сегмент ринку сучасних форматів 

роздрібної торгівлі далеко ще не заповнений. В сільській місцевості цей процес 

знаходиться лише в стадії зародження. 

Торговельні об’єкти нових форматів при виборі місця розташування в 

межах міської забудови враховують світові тенденції. Зважаючи на високу 

орендну плату в центрі міста, дешевшу вартість забудови на околицях, суттєве 

зростання прошарку населення, яке користується власним автотранспортом, 
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гнучкий розвиток міського транспорту, орієнтацію на мінімізацію 

споживацьких витрат, протягом останніх років розвиваються нові формати на 

околицях і в передмісті. 

Також більш інтенсивно відбувається розвиток торговельних підприємств 

в центральній частині міст. Таке становище обумовлено орієнтацією на більш 

заможну цільову аудиторію.  

Хоча в загальній чисельності об’єктів роздрібної торгівлі підприємств 

Львівської області сучасні формати становить лише 1,8%, однак за обсягами 

роздрібного товарообороту підприємств в 2017 році їх питома вага склала 

24,0% (додаток Г). 

Протягом останніх років в організації торговельного обслуговування 

населення досить значна роль належить мережі ринків, які є специфічним 

різновидом стаціонарної торговельної мережі. 

Ринок – це суб’єкт господарювання, основними функціями якого є 

надання послуг з реалізації продукції за цінами, що визначаються попитом і 

пропозицією. Для ефективної реалізації даної функції для продавців і 

покупців, залучених у процеси купівлі-продажу, створюються найбільш 

зручні умови взаємодії. 

Діяльність організованих і неформальних ринків сприяє спрощенню та 

прискоренню періоду руху споживчих товарів із сфери виробництва до 

кінцевих споживачів, фінансових потоків із сфери споживання до 

товаровиробників. Перевагою цієї форми торгівлі є те, що роздрібним 

продавцем на ринку може бути будь-який член суспільства або суб’єкт 

господарювання. Це відноситься до громадян України, громадян інших 

іноземних держав, товаровиробників (промислової і сільськогосподарської 

продукції), комерційних посередників, приватних підприємців та інших. 

Специфічність торгівлі на ринках обумовлюється таким: 

– зміст і характер більшості актів купівлі-продажу на продовольчих, 

непродовольчих і змішаних ринках за своїм змістом є ідентичним 

роздрібному продажу. Однак, існує певний розрив між власниками 
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підприємств ринків і власниками товарів (фізичні, юридичні особи), які 

реалізуються на ринку; 

– підприємство ринку (ринковий комплекс) в системі торговельного 

обслуговування виконує суто інфраструктурні функції. Таке підприємство 

створює умови для здійснення роздрібної торгівлі широким колом 

виробників, торговців, посередників, населення, формує цілісний комплекс 

торговельно-побутового обслуговування в межах ринку, до якого входять 

торговельні підприємства, обслуговуючі підприємства, одиниці різної 

підпорядкованості і форм власності. 

Розширення і розвиток ринкової торгівлі в сучасних умовах 

обумовлюється такими факторами: 

– змінами в аграрному секторі економіки; 

– об’єктивною основою розвитку торгівлі непродовольчими товарами на 

ринках є важкий стан вітчизняної промисловості, що супроводжується 

суттєвим звуженням асортименту вітчизняних товарів; 

– найбільш демократичною формою реалізації продукції є торгівля на 

риках. Це зумовлено практично необмеженим колом як продавців, так i 

покупців. Втручання держави в процес ціноутворення на ринках зведено до 

мінімуму; 

– торгівля на ринках має надзвичайно важливе значення для 

малозабезпечених верств населення, оскільки сприяє відносній економії коштів 

населення на придбання товарів; 

– в сучасних умовах торгівля на ринках є місцем зайнятості багатьох 

людей, що дозволяє заробляти і вижити в складних економічних умовах. 

Торгівлю на ринках слід розглядати як особливу позамагазинну форму 

продажу товарів. Віднесення до даної форми торгівлі ринкової торгівлі 

визначається наступними основними моментами: 

– здійснення великої кількості актів купівлі-продажу товарів, 

присутністю великої кількості продавців та покупців; 

– ціна безпосередньо встановлюється під впливом попиту і пропозиції, 
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що дає підставу робити висновок про торгівлю на ринках як найбільш 

демократичну форму торгівлі; 

– крім організації самої торгівлі, на риках широко надаються послуги як 

продавцям так і покупцям. 

Суттєвою відмінністю торгівлі на ринках від інших форм торгівлі є 

одночасна спрямованість на організацію ринкового торгу (надання послуг) 

(функція підприємства ринку) і ведення власної торговельної діяльності 

(функція продавців). Первинною при цьому для підприємства ринку 

залишається функція створення послуг, обслуговуюча функція, а вторинною – 

суто торговельна. 

Як показують дані табл. 2.13, мережа ринків Львівської області з продажу 

споживчих товарів за період з 2013 року по 2016 рік незначно коливалася із 

загальною тенденцією до скорочення.  

Відповідну статистику за 2017 рік у таблиці не наведено, оскільки 

статистичне спостереження про наявність і використання торгової мережі на 

ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них відмінено у 2016 

році. Так, чисельність ринків у Львівській області у 2016 році досягла 117 

одиниць, що більше показника попереднього року, але в цілому за 

досліджуваний період мережа ринків скоротилася на 1,7%. 

Торгове місце – це спеціально обладнане, відособлене місце поза магазином 

(зазвичай на непродовольчих, продовольчих і змішаних ринках) для здійснення 

роздрібного продажу товарів на ринку з дотриманням правил торгівлі на ринках та 

інших нормативних актів. Кількість торгових місць на ринках Львівщини також 

скоротилася у порівнянні з 2013 роком і скала в 2016 році 29891. За 

досліджуваний період їх кількість скоротилася на 4,6%. 

Із загальної чисельності ринків у 2016 році 24 ринки або 20,5% загальної 

чисельності були продовольчими, 39 одиниць або 33,3% – непродовольчими, на 

яких відсутня реалізація продовольчих товарів, а 54 ринків або 46,2% – 

змішаними. Протягом 2013-2016 років найбільш швидкими темпами 

скорочувалась мережа непродовольчих ринків з 42 до 39 ринків, або на 7,%. 
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Таблиця 2.13 

Наявність ринків у Львівської області у 2013-2016 рр. (на кінець року) 
 

Показники Значення показників, одиниць 
2013 2014 2015 2016 

Ринки – всього 119 117 116 117 
Темпи змін, % 91,5 98,3 99,1 100,9 
Торгових місць 31334 30426 30106 29891 
Темпи змін, % 98,3 97,1 95,8 99,3 
Продовольчі 23 24 24 24 
Темпи змін, % 88,5 104,3 100,0 100,0 
Торгових місць у продовольчих 
ринках 

5218 5295 5367 5492 

Темпи змін, % 97,6 101,5 101,0 102,3 
Непродовольчі 42 39 38 39 
Темпи змін, % 87,5 92,9 97,4 102,6 
Торгових місць у непродовольчих 
ринках 

9294 8581 8220 8297 

Темпи змін, % 95,5 92,3 95,8 100,9 
Змішані 54 54 54 54 
Темпи змін, % 96,4 100,0 100,0 100,0 
Торгових місць у змішаних 
ринках 

16822 16550 16519 16102 

Темпи змін, % 100,2 98,4 99,8 102,6 
 

На відміну від супермаркетів та інших сучасних форматів роздрібної 

торгівлі, роздрібні ринки розташовані практично у всіх по районах та містах 

обласного значення Львівської області за виключенням міста Моршин і 

Дрогобицького та Стрийського районів (табл. 2.14). Найбільша чисельність 

ринків розташована у місті Львові – 46 ринків, що складає 39,3% загальної їх 

чисельності. 
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Таблиця 2.14 

Наявність ринків по районах та містах обласного значення Львівської 

області у 2010-2016 рр. (на кінець року) 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 

Львів 45 46 46 46 
Борислав 3 3 3 3 
Дрогобич 8 7 7 7 
Моршин - - - - 
Новий Розділ 1 1 1 1 
Самбір 1 1 1 1 
Стрий 2 2 2 2 
Трускавець 4 3 3 3 
Червоноград 5 5 5 5 
Бродівський 2 2 2 2 
Буський 3 3 3 3 
Городоцький 3 3 3 3 
Дрогобицький - - - - 
Жидачівський 3 3 3 3 
Жовківський 5 5 5 5 
Золочівський 1 1 1 1 
Кам’янка-Бузький 5 5 5 5 
Миколаївський 2 2 1 1 
Мостиський 1 1 1 1 
Перемишлянський 2 2 2 2 
Пустомитівський 2 2 2 2 
Радехівський 3 3 3 3 
Самбірський 1 1 1 1 
Сколівський 2 1 1 2 
Сокальський 1 1 1 1 
Старосамбірський 3 3 3 3 
Стрийський - - - - 
Турківський 4 4 4 4 
Яворівський 7 7 7 7 
Львівська область – всього 119 117 116 117 

 



 128

До торговельно-обслуговуючих систем, які складовою основної 

діяльності мають елементи роздрібного продажу виготовлених або придбаних 

товарів, за методами і формами організації діяльності близькими є торгівля на 

автозаправних станціях, лікарськими засобами і препаратами та ін. 

Автозаправні станції і їх діяльність є важливим елементом 

інфраструктури туризму, особливо у тих випадках, коли туристи подорожують 

власним автотранспортом. Дані табл. 2.15 показують, що автозаправні станції 

розташовані по всій території Львівської області. Хоча забезпеченість окремих 

територій має значні відмінності. 

Таблиця 2.15 

Кількість автозаправних станцій по районах та містах обласного значення 

Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 
Львів 76 81 84 80 80 
Борислав 6 6 6 6 4 
Дрогобич 8 8 8 9 8 
Моршин - - - - - 
Новий Розділ 2 2 1 1 1 
Самбір 3 3 3 2 2 
Стрий 6 7 7 7 7 
Трускавець 3 3 3 4 3 
Червоноград 8 8 8 8 8 
Бродівський 11 11 11 11 11 
Буський 9 10 10 8 8 
Городоцький 12 11 12 9 11 
Дрогобицький 7 7 7 6 7 
Жидачівський 5 5 5 5 6 
Жовківський 31 30 11 35 31 
Золочівський 9 9 32 10 10 
Кам’янка-Бузький 9 9 10 9 8 
Миколаївський 10 10 12 12 11 
Мостиський 15 13 9 11 12 
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Продовження табл. 2.15 
1 2 3 4 5 6 

Перемишлянський 5 5 5 5 5 
Пустомитівський 53 54 53 57 58 
Радехівський 7 6 6 6 5 
Самбірський 10 9 10 11 11 
Сколівський 12 12 11 9 9 
Сокальський 7 7 6 6 7 
Старосамбірський 14 13 13 13 14 
Стрийський 10 10 10 10 11 
Турківський 5 5 4 4 4 
Яворівський 23 22 24 27 26 
Львівська область – всього 376 376 381 381 378 

 

Щодо загальної кількості автозаправних станцій у Львівській області, то 

протягом 2013-2017 років вона не надто активно змінювалась, що говорить про 

достатню насиченість цього сектора торговельними об’єктами і відповідає 

нинішньому економічно-соціального стану області. Незначне збільшення 

чисельності автозаправних станцій, що спостерігалося у 2015 та 2016 роках, 

змінилося на скорочення у 2017 році, отож, тоді у Львівській області 

функціонувало 378 автозаправних станцій. 

Традиційно найбільша кількість автозаправних станцій розташована в 

місті Львові (80 одиниць) і Пустомитівському районі (58 одиниць). 

Досить мало автозаправних станцій розташовано в таких містах 

обласного значення, як Моршин (автозаправні станції взагалі відсутні) і 

Трускавець (3 автозаправні станції), які є центрами лікувально-оздоровчого 

туризму області. Дещо подібна ситуація в Буському, Бродівському, 

Городоцькому, Золочівчькому, Сколівському районах, які нараховують близько 

10 автозаправних станцій. 

Взагалі незадовільна ситуація з мережею автозаправних станцій у таких 

центрах туристичної індустрії області, як Турківський район (лише 4 

автозаправні станції), Жидачівський район (6 автозаправних станцій) 



 130

Перемишлянський район (5 автозаправних станцій). 

Автозаправні станції переважно тяжіють до магістральних автошляхів 

області. 

Щодо обсягів роздрібного товарообороту автозаправних станцій 

Львівської області, то тут звертають на себе увагу їх значні розміри, які в 2017 

році склали 7629,4 млн. грн., що по відношенню до обороту роздрібної торгівлі 

області склало 13,6%, а до роздрібного товарообороту підприємств – 22,4% 

(додаток Д). 

За аналізований період роздрібний товарооборот автозаправних станцій 

Львівської області зріс на 61,9%. Однак таке зростання більше пов’язане зі з 

дорожчанням вартості паливно-мастильних матеріалів, ніж із підвищенням 

ефективності роботи суб’єктів господарювання. 

Серед позитивних моментів розвитку автозаправних станцій можна 

відзначити перетворення їх у автозаправні комплекси, які здійснюють 

комплексне забезпечення потреб споживачів, тобто крім автозаправних станцій 

на них функціонують роздрібні торговельні підприємства, підприємства 

ресторанного господарства тощо. Типовим прикладом розвитку в даному 

напрямку є автозаправні комплекси «ОККО», які досить активно представлені 

на території Львівської області і в даний час розвиваються супутні бренди, такі 

як Tobi, A la minute, Pasta mia, Hot-café, Центр паливних випробувань TFC. 

Tobi – класичний зразок ритейлу на автозаправних станціях, чий 

асортимент формується в першу чергу під потреби автомандрівників. Під 

брендом Tobi працюють магазини супутніх товарів на автозаправних 

комплексах «ОККО», а також група магазинів біля дому. Окрім того, під цим 

брендом випускається й деякі унікальні продукти мережі «ОККО», такі як 

питна вода, напої-енергетики, холодні чаї тощо. 

Заклади A la minute, Hot-café, Pasta mia утворюють мережу закладів 

харчування у дорозі. Ще у 2007 році на АЗК «ОККО» в місті Сколе відкрився 

перший ресторан під брендом A la minute, що дав початок новому напряму в 

діяльності мережі «ОККО», – ресторанному бізнесу. При цьому у форматі A la 
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minute представлена європейська кухня в цілому, а ресторани Pasta Mia роблять 

чіткий акцент на італійських стравах. Бренд Hot café – це всеукраїнська мережа 

кав’ярень та кавових куточків на автозаправних комплексах «ОККО». 

Центр паливних випробувань TFС, до якого входить стаціонарні, 

дільничні та мобільні лабораторії, що здійснюють контроль якості 

нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів у мережі «ОККО». 

Лабораторії випробувального центру надають послуги з перевірки та контролю 

якості нафтопродуктів: 

– проведення комплексних випробувань нафтопродуктів, які надали 

постачальники; 

– здійснення оперативного контролю якості бензинів та дизельного 

пального мобільними лабораторіями в будь-якому регіоні України; 

– визначення окремих показників якості згідно з галузевими стандартами; 

– участь у випробуваннях при суперечках щодо якості нафтопродуктів; 

– експертно-консультативна допомога щодо якості нафтопродуктів. 

Лабораторії забезпечені сучасним високоточним обладнанням 

виробництва США, Японії, Австрії, Німеччини, Великобританії. Впродовж 

2015-2016 років усі лабораторії TFC успішно пройшли акредитацію за 

європейським стандартом ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до 

компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій». 

Торгівля лікарськими засобами і препаратами здійснюється через 

мережу аптечних закладів (табл. 2.16). Підприємства й одиниці торгівлі 

лікарськими засобами і препаратами переважно влаштовуються в капітальних 

спорудах, адже вони залежні більшою мірою від особливих вимог до режиму 

реалізації і зберігання медикаментів. 

Загальна чисельність аптечних закладів Львівської області до 2016 року 

мала тенденцію до зниження, але у 2017 році ми спостерігаємо збільшення їх 

кількості до 764 одиниці (на 2,3% по відношенню до попереднього року).  
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Таблиця 2.16 

Наявність аптечних закладів по районах та містах обласного значення 

Львівської області у 2013-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2013 2014 2015 2016 2017 

Львів 344 337 325 330 344 
Борислав 12 10 9 10 11 
Дрогобич 50 54 58 60 58 
Моршин 6 11 10 9 11 
Новий Розділ 10 7 8 7 8 
Самбір 17 16 15 16 18 
Стрий 34 34 33 34 38 
Трускавець 31 33 20 21 22 
Червоноград 36 41 43 42 42 
Бродівський 17 20 20 19 18 
Буський 10 12 10 9 11 
Городоцький 8 7 5 6 7 
Дрогобицький 3 4 4 - - 
Жидачівський 12 13 15 16 16 
Жовківський 12 15 16 17 16 
Золочівський 17 15 13 11 10 
Кам’янка-Бузький 15 16 16 16 16 
Миколаївський 16 12 12 13 10 
Мостиський 17 15 19 14 13 
Перемишлянський 9 8 8 9 10 
Пустомитівський 13 13 14 14 14 
Радехівський 3 5 5 5 5 
Самбірський 4 4 4 4 4 
Сколівський 8 8 10 12 10 
Сокальський 15 17 17 18 18 
Старосамбірський 16 15 16 17 14 
Стрийський - - - 1 1 
Турківський 6 6 9 7 7 
Яворівський 15 13 13 10 12 
Львівська область – всього 756 761 747 747 764 
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Щодо районів та міст обласного значення, то тут тенденції протилежні – 

від зниження (м. Львів, м. Трускавець, Жовківський район, Яворівський район 

та інші) до суттєвого зростання (м. Моршин, Жидачівський район тощо). 

В окремих районах області забезпеченість населення аптечними 

закладами надзвичайно низька (Городоцький, Дрогобицький, Радехівський, 

Самбірський, Стрийський райони). 

Роздрібний товарооборот аптечних закладів майже у 4 рази нижчий, ніж 

товарооборот автозаправних станцій (додаток Е). У 2017 році він склав 3289,2 

млн. грн. За період 2013-2017 років він зріс на 175,5%. 

Таким чином, у Львівській області спостерігається загальна тенденція до 

зростання обороту роздрібної торгівлі по всіх районах та містах обласного 

значення, хоча в більшості випадків воно відбувається за рахунок інфляційних 

процесів. Роздрібний товарооборот на одну особу в містах значно перевищує 

оборот у сільській місцевості, де, до того ж, скорочується кількість торгових 

об’єктів. Лідерами тут переважно є традиційні загальновизнані центри 

лікувально-оздоровчого та інших видів туризму. Сучасні формати в роздрібній 

торгівлі все ще недостатньо розповсюджені, до того ж майже половина всіх 

супер– та гіпермаркетів розташовані у місті Львові.  

 

2.2. Розвиток ресторанного господарства у туристично-рекреаційних 

зонах Львівщини 

 
Ресторанне господарство – це вид економічної діяльності суб’єктів 

господарської діяльності щодо надавання послуг відносно задоволення потреб 

споживачів у харчуванні з організуванням дозвілля або без нього. 

Ресторанне господарство сприяє економії суспільної праці, 

матеріальних ресурсів, а також збільшенню вільного часу відвідувачів. На 

підприємствах ресторанного господарства, завдяки механізації виробництва, 

витрати праці на приготування їжі та організацію її споживання у 4-5 разів 

менші, ніж у домашніх умовах. На приготування обіду в розрахунку на одну 
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людину в домашніх умовах витрачається в середньому від 40 до 50 хв. (з 

урахуванням придбання продуктів), у той час як на підприємствах 

ресторанного господарства – 10-12 хв.  

Сучасний етап розвитку ресторанного бізнесу визначається потребами 

людей в отриманні комплексних послуг з організації харчування, що в умовах 

їх споживання у ресторанах, кафе, барах вимагає поєднання споживання 

матеріальних і духовних благ. Задоволення таких потреб – це функція 

одночасно економічна й соціальна. Від того, як вона виконується, залежить 

здоров’я, працездатність, настрій, рівень життя людей. 

Ресторанне господарство організсчно інтегрувалось в комплекс 

індустрії туризму, адже при обслуговування туристів саме закладам 

ресторанного господарства надається важлива роль забезпечення однієї з 

основних потреб людини – у якісному харчуванні.  

В туристичних центрах підприємства харчування забезпечують 

залучення до обороту та до місцевих бюджетів грошових надходжень від 

надання послуг мешканцям інших регіонів нашої держави та закордонних 

туристів. Завдяки цьому відбуваються переміщення грошових мас між  

регіонами та країнами. До того ж, необхідність постійного задоволення потреб 

у їжі в в межах тимічасового проживання призводить до певних трансформацій 

у структурі витрат населення. Переорієнтація витрат з купівлі продукції на 

послуги призводить до мобілізації заощаджень населення. 

Ресторані заклади вносять доволі потужний вклад у досягнення 

суспільних цілей розвитку туризму. Соціальне навантаження на ресторанне 

господарство полягає також у можливості більш легких комунікацій для людей 

з різних регіонів чи країн, адже атмосфера в ресторанах сприяє 

взаєморозумінню, налагодженню корисних ділових та дружніх 

міжособистісних контактів. 

Заклади ресторанного господарства обслуговують різноманітний 

контингент туристів: вітчизняних та іноземних, організованих і туристів-

індивідуалів. Відповідно вони сприяють активізації розвитку всіх видів 
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туризму, створюють умови для «експорту» туристичних і супутніх послуг, а 

також валютних надходжень. 

Значна частка доходів отримується ресторанним господарством не лише 

від внутрішнього, а і від міжнародного видів туризму, що суттєво активізує 

динаміку валютних надходжень до країни, вахід ресторанних підприємств на 

міжнародні ринки створює додаткові умови для експортування послуг і 

зростання їх доходності. Зазвичай туристам пропонується комплексне 

обслуговування, що включає пропозицію зі сніданку, обіду і вечері, а також 

організацію дозвілля. Отож, організація відпочинку та надання розважальних 

послуг також можна вважати пріоритетними функціями закладів ресторанного 

господарства. Слід відзначити таку особливість функціонування ресторанних  

закладів, як поєднання в межах однієї послуги операцій з виробництва, продажу 

та реалізації (організація споживання) продукції. 

Сучасні заклади ресторанного господарства диференціюють методи, і 

прийоми обслуговування для різних категорій споживачів. Так, особливістю 

організованих туристичних групє попередня оплата послуг харчування. У той 

же час, організовані групи можуть додатково придбавати обрані ними 

ресторанниі послуги або продукцію. Задоволенню потреб цієї групи споживачів 

сприяє розосередженість закладів ресторанного господарства, що дозволяє 

обирати для отримання послуги ті ресторанні господарства, які їх підходять за 

рівнем та якістю обслуговування. 

Неорганізовані туристи (індивідуальні) часто не обмежуються лише 

стандартним набором основних послуг з організації харчування, потребуючи 

додаткових послуг. До таких найчастіше відноситься обслуговування у 

готельних номерах, спеціальне упакування страв для споживання за межами 

ресторану, придбання максимально готових напівфабрикатів тощо. 

Можливість задоволення ресторанними закладами споживацьких 

потреб в межах курортних комплексів багато у чому залежить від категорії 

підприємства розміщення (готелі, пансіонати, санаторії, кемпінги), до зони  

обслуговування яких можна віднести рестораний заклад. Також чинниками 
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впливу є такі факори, як сезонність, знаходження в межах близької досяжності 

інших закладів харчування, певні маркетингові особливості. Отож, курортні 

ресторанні заклади, основними споживачами яких є переважно туристи, 

відрізняються певними особливостями в організації роботи. За періодичністю 

надання послуг їх поділяють на сезонні та цілорічні, за організацію діяльності – 

на закриті, відкриті та змішаного типу, за асортиментною політикою – заклади 

«фірмової» страви (чебуречна, пельменна тощо) та заклади харчування 

універсальної пропозиції (більшість ресторанів, кафе і барів, з незначними 

особливостями), за формою обслуговування – повне і часткове 

самообслуговування, класичне ресторанне обслуговування. 

Розглянео більш докладно форми організації закладів ресторанного 

господарства. Більшість підприємств різних типів і категорій використовують 

відкриту форму обслуговування, тобто ними вільно користуються всі бажаючі 

отримати послугу з харчування. Можливість залучення туристів залежить в 

таких господарствах від репутації, асортиментної політики, якості та швидкості 

обслуговування, зручності розташування, тобто відкриті заклади харчування є 

вільними операторами конкурентного ринку.   

Підприємства, що надають послуги організованого відпочинку туристів, 

тобто відомчі, профспілкові та комерційні  санаторії, профілакторії, будинки 

відпочинку, частіше послуговуються закритою формою організації діяльності 

закладів харчування. Згідно прийнятого в закладі розміщення розпорядку дня, 

туристам надається повністю або, на його вибір, частково, комплекс 

харчування, зазвичай три- або чотириразово впродовж дня, однак в обмежані 

часові періоди. 

Найбільш зручною формою організації діяльності закладів 

ресторанного господарства є змішана, тобто така, що органічно поєднує 

характерні особливості відкритої і закритої. вищезгаданих. Така форма є 

зручною для туристів різних категорій, адже організовані групи мають 

можливість гарантовано отримати повноцінне харчування за розкладом, а 

неорганізовані туристи мають можливість самостійної організації власного 
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харчування залежно від уподобань та інших чинників вибору. 

Динаміка обороту ресторанного господарства України та Львівської 

області, представлена на рис. 2.2, ґрунтується на офіційній статистичній 

інформації за період 2010-2014 років. Оскільки у подальшому статистичні 

спостереження щодо діяльності суб’єктів ресторанного господарства в Україні 

були припинені, у аналізі нами використано розраховані прогнозні та орієн-

товні трендові значення цих показників на період 2015-2017 рр. (табл. 2.17).  
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Рис. 2.2. Динаміка обороту ресторанного господарства України у 2010-

2017 рр. Розраховано за: [88, 90] 

Високий ступінь достовірності лінійної апроксимації (R2 = 0,9114 для 

тренду обороту ресторанного господарства України та R2 = 0,9575 для тренду 

обороту ресторанного господарства Львівської області) дозволяє стверджувати 

про надійність проведеного аналізу. 

Як свідчать наведені дані, спостерігається стабільне зростання обсягів 

обороту ресторанного господарства як по Україні в цілому, так і по 

Львівській області, хоча темпи такого зростання щорічно коливаються. 

Навіть у найбільш кризовий для вітчизняної економіки період спостереження 

2012-2014 рр. таке зростання мало місце, хоча його темпи в цілому по 

Україні були найнижчими.  

На відміну від загальнодержавного обсягу обороту ресторанного 

господарства цей показник у Львівській області в 2014 році рекордно зріс до 
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1,75 млрд. грн., або майже на 20% до попереднього року (рис. 2.3). 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. 

Таблиця 2.17 

Динаміка обороту ресторанного господарства України та Львівської обл. у 

2010-2017 рр.  
Показники Значення показників у році 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Оборот ресторан-
ного господарства, 
млрд. грн. 

17,9 21,2 23,5 24,6 25,2 27,88 29,68 31,48 

Темпи росту, % - 118,44 110,85 104,68 102,44 110,63 106,46 106,06 
В т.ч. Львівська обл., 
млрд. грн. 

1,09 1,25 1,41 1,46 1,75 1,85 2,00 2,16 

Темпи росту, % - 114,68 112,80 103,55 119,86 105,77 108,27 107,63 
Питома вага 
Львівської обл., % 

6,09 5,90 6,00 5,93 6,94 6,64 6,75 6,85 
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Рис. 2.3. Темпи змін обороту ресторанного господарства України та 

Львівської обл. у 2010-2017 рр. 

 

Питома вага Львівської обл. в загальнодержавному обороті ресторанного 

господарства за період аналізу коливалася незначно в межах від 5,9% 

(найнижчий показник, що припадає на 2013 р.) до 6,85% (найвищий 

показник, що зафіксований нами у 2017 р.). Щодо територіального 



 139

розосередження обороту ресторанного господарства по районах та містах 

обласного значення Львівської області, то тут є ряд особливостей (табл. 2.18).  

Таблиця 2.18 

Оборот ресторанного господарства по районах та містах обласного 

значення Львівської області у 2010-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Львів 581,5 677,4 755,9 810,7 828,3 918,83 981,52 1044,21 
Борислав 16,7 19,0 21,9 22,3 22,6 25,03 26,54 28,05 
Дрогобич 36,6 40,0 45,3 45,2 46 49,82 52,22 54,62 
Моршин 8,3 9,6 10,9 12,0 12,4 13,82 14,88 15,94 
Новий Розділ 5,0 5,7 6,5 6,8 6,7 7,49 7,94 8,39 
Самбір 8,0 8,9 10,2 9,5 9,7 10,46 10,86 11,26 
Стрий 34,7 40,9 46,3 48,0 48,7 54,25 57,76 61,27 
Трускавець 51,9 60,4 69,5 70,0 75 82,1 87,68 93,26 
Червоноград 21,9 24,7 27,4 25,7 26,1 27,98 28,92 29,86 
Бродівський 19,5 22,5 25,6 25,9 26,6 29,3 31,06 32,82 
Буський 10,6 12,0 13,9 14,1 14,5 15,99 16,98 17,97 
Городоцький 16,9 20,0 22,8 22,1 22,4 24,77 26,08 27,39 
Дрогобицький 10,1 11,2 12,4 12,5 12,9 13,89 14,58 15,27 
Жидачівський 11,9 13,3 15,2 15,7 16 17,6 18,66 19,72 
Жовківський 23,9 27,7 30,9 33,5 33,8 37,64 40,2 42,76 
Золочівський 13,7 15,9 18,1 19,0 19,6 21,73 23,22 24,71 
Кам’янка-Бузький 9,2 10,1 11,0 10,0 10,8 11,15 11,46 11,77 
Миколаївський 11,8 12,9 14,2 14,0 14,3 15,27 15,88 16,49 
Мостиський 10,8 12,3 13,2 13,8 14,4 15,51 16,38 17,25 
Перемишлянський 4,7 6,0 7,5 6,4 7,1 7,9 8,42 8,94 
Пустомитівський 19,1 21,0 24,2 25,0 25,7 28,16 29,88 31,6 
Радехівський 11,9 13,1 14,3 14,7 14,9 16,06 16,82 17,58 
Самбірський 6,5 7,0 8,2 7,7 7,8 8,43 8,76 9,09 
Сколівський 47,0 54,0 61,6 62,3 63,3 69,91 74 78,09 
Сокальський 17,9 21,4 24,0 21,9 22,3 24,29 25,22 26,15 
Старосамбірський 8,1 9,0 10,0 9,9 9,9 10,73 11,18 11,63 
Стрийський 22,9 24,4 27,4 24,5 22,8 24,37 24,36 24,35 
Турківський 17,4 19,9 23,0 23,3 23,9 26,42 28,06 29,7 
Яворівський 27,9 31,8 36,2 37,6 38,3 42,34 45 47,66 
Львівська область 
– всього 

1086,5 1252,1 1407,7 1464,1 1496,8 1651,22 1754,48 1857,74 

 
Традиційно найбільшу частку в оборот ресторанного господарства 



 140

Львівщини вносить місто Львів. У 2017 р. цей показник по Львову орієнтовно 

складає 1044,2 млн. грн., або 56,21% загального обсягу. До того ж саме це місто 

в значній забезпечило позитивну динаміку обороту ресторанного господарства 

області в останні роки, зокрема приріст 2017 р. до попереднього склав 6,39%. 

Також значний внесок в загальний обсяг обороту ресторанного господарства 

області зробили міста обласного значення Трускавець (93,26 млн. грн.), Стрий 

(61,27 млн. грн.), Дрогобич (54,62 млн. грн.). Переважна більшість міст 

обласного значення та районів Львівської області в 2014-2017 роках 

забезпечували позитивну динаміку фактичного обсягу обороту ресторанного 

господарства за виключенням Стрийського району, оборот ресторанного 

господарства якого в 2017 р. демонстрував незначне зниження (менше 1%). 

Щодо районів Львівської області, то тут досить привабливо з точки зору 

розвитку ресторанного господарства виглядають такі центри туристичної 

індустрії, як Сколівський, оборот ресторанного господарства якого за 2017 рік 

склав 78,09 млн. грн. (на 5,53% більше попереднього року), Яворівський – 47,66 

млн. грн. (зростання на 5,91%), Жовківський – 42,76 млн. грн. (зростання на 

6,37%), Бродівський – 32,82 млн. грн. (зростання на 5,67%) райони.  

Як показують дані табл. 2.19, позитивна динаміка обсягу обороту 

ресторанного господарства Львівської області в 2014-2017 роках багато в чому 

була досягнута за рахунок інфляційних процесів в економіці країни.  

Таблиця 2.19 

Індекси фізичного обсягу обороту ресторанного господарства по районах 

та містах обласного значення Львівської області у 2010-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Львів 116,3 109 107,1 106,2 110 104,1 101,06 99,02 
Борислав 117,8 99,7 110,9 100,9 109,2 101,9 98,8 96,7 
Дрогобич 115,8 103,2 109,7 98,7 109,5 101,25 98,04 95,83 
Моршин 120,1 110 109,1 109,6 111,1 105,46 102,12 99,78 
Новий Розділ 122,3 108,7 110,7 102,7 107,3 98,54 93,44 89,34 
Самбір 115,5 99,2 110,8 91,8 109,8 98,78 95,4 93,02 
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Продовження табл. 2.19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стрий 121,2 113,8 112,1 102,7 109,5 100,51 95,56 91,61 
Трускавець 108,2 109,2 110,8 99,8 114,5 108,46 107,28 107,1 
Червоноград 111,2 105,9 106,5 93,1 109,1 99,06 95,86 93,66 
Бродівський 116,8 115 110,4 100 110,6 101,34 97,1 93,86 
Буський 121,4 107,5 111,8 100,4 110,2 100,41 95,96 92,51 
Городоцький 120,5 111,3 110,8 95,6 109,5 97,23 91,96 87,69 
Дрогобицький 114,9 107,6 109,9 99,9 111 103,01 99,96 97,91 
Жидачівський 117,8 104,1 110,6 102,1 109,9 102,56 99,28 97 
Жовківський 118,5 108,8 107,1 107,4 108,9 102,96 99,4 96,84 
Золочівський 119,8 108,8 109,3 104,1 110,7 102,67 98,88 96,09 
Кам’янка-Бузький 116,7 103,6 112,8 90,6 114,6 101,5 98,28 96,06 
Миколаївський 115,7 105 108 97,4 109,9 100,44 97,02 94,6 
Мостиський 109,9 111,4 109,1 103 112,2 106,98 105,1 104,22 
Перемишлянський 110,9 108,5 111,2 84,5 117,7 102,44 99,9 98,36 
Пустомитівський 116,2 101,7 109,1 102,1 110,7 103,78 101,22 99,66 
Радехівський 115,1 112,4 108,7 102 109 101,66 97,9 95,14 
Самбірський 114,2 100,8 107,8 92,5 108,8 98,09 94,68 92,27 
Сколівський 121,1 107,4 109,4 100,1 109,4 99,27 94,7 91,13 
Сокальський 112 111,4 107,2 90,5 109,6 97,43 93,36 90,29 
Старосамбірський 121,6 105,9 109,4 97,2 108,2 96,81 91,76 87,71 
Стрийський 119 98,8 108 88,3 101,6 88,55 82,52 77,49 
Турківський 123,3 106,9 110,9 100,6 110,1 99,55 94,78 91,01 
Яворівський 117,5 104,4 107 102,9 109,6 102,09 98,86 96,63 
Львівська область 
– всього 

116,4 108,1 108,2 103 110 102,77 99,48 97,19 

 

У 2014-2017 роках індекс фізичного обсягу обороту ресторанного 

господарства Львівської області в цілому і в розрізі районів та міст обласного 

значення нижче 100%, що говорить про реальне зниження даного показника у 

порівняльних цінах. Більше того, спостерігається щорічна негативна тенденція 

темпів змін цього показника. Окремим сплескам підвищення цього показника у 

різних районах та періодах спостереження передує значне його зниження у 

попередні роки. Негативні тенденції до зниження обороту ресторанного 

господарства у порівняльних цінах намітилось ще у 2013 році. Вона 
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спостерігалась у містах Дрогобич, Самбір, Трускавець, Червоноград, 

Городоцькому, Дрогобицькому, Кам’янка-Бузькому, Миколаївському, 

Перемишлянскому, Самбірському, Сокальському, Старосамбірському, 

Стрийському районах. 

Слід також відзначити, що єдиний позитивний результат за цим 

показником демонструє у 2017 р. відомий курорт м. Трускавець, тоді як у 2014-

2015 рр. індекс фізичного обсягу обороту ресторанного господарства 

Львівської області практично у всіх районах та містах перевищував 100%. Це 

дає підстави стверджувати про доволі високий нереалізований потенціал 

ресторанного господарства області. 

Розподіл обороту ресторанного господарства на одну особу по районах та 

містах обласного значення Львівської області має свої відмінності від 

роздрібної торгівлі (табл. 2.20).  

Таблиця 2.20 

Оборот ресторанного господарства на одну особу по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2010-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Львів 764,2 892,4 996,5 1068,5 1091,7 1212 1295,1 1378,2 
Борислав 449,2 509,8 589,1 600,2 610,3 675,5 716,76 758,02 
Дрогобич 370,5 406,9 462,2 461,3 470,2 510,36 535,74 561,12 
Моршин 1357,5 1581,2 1809,2 2003,1 2070,5 2318,7 2503,5 2688,3 
Новий Розділ 175,8 199,9 226,5 235 233,5 259,29 274,34 289,39 
Самбір 229,1 254,3 293,5 272,3 276,9 299,3 310,66 322,02 
Стрий 576,1 679,3 769,6 799,5 816,6 908,58 968,7 1028,8 
Трускавець 1740 2032,4 2346,7 2374,5 2560,7 2805,9 3004,3 3202,6 
Червоноград 264,5 299,1 331,2 312,3 317 340,28 352,1 363,92 
Бродівський 320,6 372,6 426,2 432,1 446,8 493,23 524,42 555,61 
Буський 227,4 259,7 300 304,8 312,3 345,31 366,8 388,29 
Городоцький 243,5 287,8 329,6 318,6 324,5 358,64 377,92 397,2 
Дрогобицький 135,1 150,4 166,7 168,3 173,5 187,21 196,68 206,15 
Жидачівський 165,7 185,8 215,2 224,1 230,7 254,79 271,62 288,45 
Жовківський 218,5 253,7 282 305,5 308,1 342,86 365,96 389,06 
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Продовження табл. 2.20 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Золочівський 195 226,9 258,4 272 281 311,79 333,5 355,21 
Кам’янка-Бузький 159,6 175,5 191,3 175,4 187,8 194,81 200,44 206,07 
Миколаївський 185,7 204,4 225,1 221,7 226 241,95 251,74 261,53 
Мостиський 188,8 213,6 230,6 240,3 251,2 270,35 285,5 300,65 
Перемишлянський 115,3 149,7 187,4 160,8 179,4 200,31 214,24 228,17 
Пустомитівський 170,5 186,7 213,8 219 223,8 244,43 258,32 272,21 
Радехівський 244 269,8 295,3 304,7 310,3 335,07 351,82 368,57 
Самбірський 93,5 100 118,6 111,3 112,6 122,05 127 131,95 
Сколівський 998,3 1141,8 1296,6 1308,5 1327 1461,7 1544,1 1626,5 
Сокальський 190,5 228,2 256 234,5 239,5 261,03 271,46 281,89 
Старосамбірський 102,8 114,8 128,5 126,1 126,3 137,19 143,02 148,85 
Стрийський 369,8 392,7 442 394,4 368,1 392,89 392,72 392,55 
Турківський 344,9 395,3 457 465,1 476 527,26 560,46 593,66 
Яворівський 227 257,7 292,4 302,5 307,1 338,84 359,34 379,84 
Львівська область 
– всього 

426,5 492,4 554 576,5 589,7 650,97 692,02 733,07 

 

Якщо в роздрібній торгівлі незаперечну першість за обсягами обороту на 

особу тримали міста Львів і Стрий, то щодо обороту ресторанного господарства 

на перше місце виходять такі центри лікувального туризму, як міста Трускавець 

– 3202,6 грн. на особу і Моршин – 2688,3 грн. на особу (рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Оборот ресторанного господарства на одну особу у містах та 

районах Львівської області у 2017 р. 
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У сільській місцевості за даним показником переважає Сколівський район 

(1626,5 грн. на особу), який є центром лікувального, зеленого туризму, 

гірськолижного спорту, водного відпочинку, а також історико-архітектурних 

пам’яток. Як бачимо, у цих населених пунктах і районах розвиток туризму уже 

позитивно вплинув на стан ресторанного господарства. 

Досить непогані показники обороту ресторанного господарства на одну 

особу демонструють і інші центри туризму, такі як Турківський (593,66 грн.), 

Стрийський (392,55 грн.), Буський (388,29 грн.), Жовківський (389,06 грн.) 

райони. 

У всіх містах обласного значення та районах (крім Стрийського), оборот 

ресторанного господарства на душу населення мав тенденцію до зростання у 

межах від 2,8% (Кам’янка-Бузький район) до 6,51% (Золочівський район). У 

Стрийському районі відносно невелике зниження даного показника (до 1% в 

рік) спостерігається протягом двох останніх років. 

Заклади ресторанного господарства складають системоутворюючу частку 

загальної матеріально-технічної бази туристичного бізнесу. Тому рівень 

матеріального і технічного забезпечення підприємств ресторанного 

господарства відіграє важливу роль як у власне ресторанному бізнесі, так і для 

комплексного задоволення потреб туристів. Основу матеріально-технічної бази 

ресторанного господарства складають заклади ресторанного господарства, які 

представляють собою організаційно-структурні одиниці у даній сфері, які 

здійснюють виробничо-торговельну діяльність: виробляють (доготовлюють), 

продають і організовують споживання продукції власного виробництва і 

куплених товарів, організовують дозвілля споживачів. 

Мережа торговельних об’єктів ресторанного господарства включає: 

стаціонарні підприємства, які влаштовані в капітальних будівлях (ресторани, 

кафе, їдальні, буфети, бари тощо); дрібнороздрібні, які організовані в 

некапітальних спорудах (міні-бари, міні-кафе тощо) і пересувні пункти 

харчування (виїзні буфети та ін.). 

Протягом останніх років намітилась тенденція скорочення кількості 
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об’єктів ресторанного господарства Львівської області. Оскільки у 2014 році 

офіційні статистичні спостереження щодо кількості об’єктів ресторанного 

господарства в Україні були припинені, у подальших розрахунках нами було 

використано трендові значення цих показників на період 2015-2017 рр. 

Достатньо високий ступінь достовірності для тренду кількості об’єктів 

ресторанного господарства Львівської області щодо міських поселень R2 = 

0,7295 дозволяє отримати поліноміальна апроксимація другого ступеня, а для 

відповідного тренду щодо сільської місцевості R2 = 0,7643 – поліноміальна 

апроксимація третього ступеня (рис. 2.5). 

За період 2010-2014 років чисельність об’єктів ресторанного 

господарства скоротилася з 1671 одиниць до 1486, або на 11,05%. Переважна 

більшість об’єктів ресторанного господарства розташована в містах. Так, на 

кінець 2014 року 1105 об’єктів розташовувалось у містах, що складає 74,37% їх 

загальної чисельності. Однак у цей період саме в містах заклади ресторанного 

господарства особливо активно закривались і їх чисельність скоротилась на 

16,45%. У той же час, попри малу кількість ресторанних закладів у сільській 

місцевості, вони практично не зазнали втрат і динаміка їх кількості бела 

позитивною (приріст склав 9,48%). 
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Рис. 2.5. Кількість об’єктів ресторанного господарства у Львівській 

області у 2010-2017 рр. Розраховано за [88, 90] 
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Дещо подібна ситуація склалася і з кількістю місць в об’єктах 

ресторанного господарства (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства у 

Львівській області у 2010-2017 рр. Розраховано за [88, 90] 

За відсутністю офіційної статистичної інформації щодо даного показника 

ми розрахували їх для періоду 2015-2017 рр. з майже 100% достовірністю 

методом поліноміальної апроксимації третього ступеня (R2 =0,9862 для міських 

поселень та R2 =0,9958 для сільської місцевості).  

За період 2010-2014 років їх кількість скоротилась з 98,6 тисяч до 85,4 

тисяч, або на 13,39%. Скорочення відбулося, в основному, у кризовий період 

2013-2014 р., що зумовило закриття, в першу чергу, дрібних закладів 

ресторанного господарства з невисоким оборотом і низькою прибутковістю. 

Натомість, починаючи з 2014 р. у Львівській області все більше розпочинали 

стартапи середнього бізнесу ресторанної справи, тобто відкривалися об’єкти – 

великі ресторани на 200-400 і більше посадкових місць, часто з декількома 

залами, що надавали клієнтам можливість організації бенкетів та/або 

конференцій. Із загальної чисельності місць в об’єктах ресторанного 

господарства на кінець 2017 року лише 14,6% функціонувало в сільській 

місцевості. 

Узагальнена характеристика розвитку ресторанного господарства 
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Львівської області за період 2012-2017 рр. наведена у табл. 2.21. 

Таблиця 2.21 

Характеристика об’єктів ресторанного господарства Львівської області  

у 2012-2017 рр.  

Показники Значення показників 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кількість об’єктів ресторан-
ного господарства, одиниць 

1452 1561 1486 1583 1751 2030 

Темпи змін, %  - 107,5 95,2 106,5 110,6 115,9 
у т.ч. міські поселення, % 75,8 76,5 74,4 71,7 67,1 61,1 
сільська місцевість, % 24,2 23,5 25,6 28,3 32,9 38,9 
Кількість місць в об’єктах 
ресторанного господарства, 
тисяч 

95,1 88,1 85,4 87,5 98,7 122,3 

Темпи змін, %  - 92,6 96,9 102,4 112,8 123,9 
у т.ч. міські поселення, % 81,4 83,8 85,4 84,4 79,3 71,5 
сільська місцевість, % 18,6 16,2 14,6 15,6 20,7 28,5 
Забезпеченість населення 
кількістю об’єктів ресторан-
ного господарства у розраху-
нку на 10 тис. осіб, одиниць  

5,57 6,26 5,90 6,17 6,80 7,94 

Темпи змін, %  - 112,3 94,2 104,7 110,1 116,8 
у т.ч. міські поселення, 
одиниць 

7,02 7,79 7,05 7,36 7,58 8,00 

сільська місцевість, одиниць 3,64 3,80 3,55 4,40 5,66 7,75 
Забезпеченість населення 
місцями в об’єктах ресторан-
ного господарства у розраху-
нку на 10 тис. осіб, одиниць  

365,11 353,25 338,80 340,95 382,93 478,22 

Темпи змін, %  - 96,8 95,9 100,6 112,3 124,9 
у т.ч. міські поселення, 
одиниць 

494,10 481,57 464,78 478,54 505,41 564,65 

сільська місцевість, одиниць 182,95 148,08 116,46 134,55 199,79 341,25 
Кількість місць в середньому 
на один об’єкт ресторанного 
господарства, одиниць 

65,50 56,44 57,46 55,25 56,34 60,23 

Темпи змін, %  - 86,2 101,8 96,2 102,0 106,9 
у т.ч. міські поселення, 
одиниць 

70,36 61,81 65,95 64,99 66,65 70,54 

сільська місцевість, одиниць 50,28 38,96 32,81 30,55 35,33 44,05 
 

Забезпеченість населення об’єктами ресторанного господарства на кінець 
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2017 року у розрахунку на 10 тис. осіб складає орієнтовно 7,94 одиниці (за 

аналізований період 2012-2017 рр. скоротилася на 2,34 одиниці або на 42,55%, а 

по відношенню до попереднього року – на 16,76%). Водночас, забезпеченість 

місцями в об’єктах ресторанного господарства у розрахунку на 10 тис. осіб у 

2017 році орієнтовно становить 478,22 місць (за аналізований період зросла на 

113,11 місць або на 30,98%, а по відношенню до попереднього року – на 

24,88%). 

Забезпеченість населення об’єктами ресторанного господарства в містах 

та сільській місцевості Львівщини у 2017 р. практично зрівнялись за рахунок 

бурхливого розвитку туристичної галузі у багатьох районах. Так, у 2014 році це 

співвідношення становило 1,93 на користь міст, у 2015 році зросло до 2,05, тоді 

як у подальшому диспропорція почала зменшуватися – до 1,99 у 2016 році та 

1,67 на користь міст у 2017 році. Щодо забезпеченості населення місцями в 

об’єктах ресторанного господарства у містах та у сільській місцевості 

Львівщини, то тут динаміка виглядає наступним чином: 2,7 у 2014 році, 3,25, 

3,99 та 3,56 відповідно у 2015-2017 роках на користь місць у міських 

ресторанних закладах. Така диспропорція свідчить, насамперед, про 

переважання великих закладів у містах та більше акцентування на невеликих 

кафе та барах у сільській місцевості. 

За аналізований період середній розмір одного підприємства 

ресторанного господарства за кількістю місць в цілому по Львівській області 

зменшився з 65,5 у 2014 році до 60,23 місць у 2017 році, або на 8,04%. Це 

відбулося, в основному, внаслідок впливу на галузь загальноекономічних 

кризових явищ 2013-2014 років, адже у порівнянні з 2016 роком ми 

спостерігаємо зростання даного показника на 6,9%. Особливо яскраво така 

тенденція проявилася у сільській місцевості – кількість місць в середньому на 

один об’єкт ресторанного господарства скоротилася з 50,28 у 2014 році до 44,05 

місць у 2017 році, або на 12,39%, однак по відношенню до попереднього року – 

зросла майже на чверть, що свідчить про безупинне транспонування ідей 

укрупнення бізнесу на сільські території, особливо рекреаційних зон. 
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На якість обслуговування споживачів, комплексність задоволення їх 

потреб значною мірою впливає тип підприємства ресторанного господарства, 

який визначає вид підприємства з характерними особливостями кулінарної 

продукції і номенклатури послуг, що надаються споживачам. Динаміка 

розподілу об’єктів ресторанного господарства Львівської області за 

спеціалізацією у 2012-2017 рр. представлена на рис. 2.7. Як бачимо, частка 

ресторанів по роках незначно коливається в межах від 9,4% у 2013 році до 

11,7% у 2015 році. Після значного скорочення частки кафе у 2013 кризовому 

році, починаючи з 2014 року їх доля щороку зростає і станом на 2017 рік 

становить 63,5%. Частка барів також незначно зросла з 18,5% до 23,5%, тоді як 

вага їдалень у ресторанному бізнесі суттєво зменшилась і складає у 2017 р. 

всього 2,89%.  
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Рис. 2.7. Динаміка розподілу об’єктів ресторанного господарства Львівської 

області за спеціалізацією у 2012-2017 рр. 

 

Дані щодо основних типів підприємств ресторанного господарства 

Львівщини подано в табл. 2.22. Проведений аналіз показує, що найбільш 

поширеними типами закладів ресторанного господарства у Львівській області є 
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кафе. Станом на кінець 2017 року їх нараховувалось 1289 одиниць на 48737 

посадкових місць, що складає 63,5% загальної чисельності закладів 

ресторанного господарства Львівської області. Особливостями кафе як закладу 

ресторанного господарства є невеликі розміри, низька пропускна здатність 

(зумовлена розмірами) та обмеженість асортименту. Зазвичай в кафе 

реалізуються алкогольні і безалкогольні напої, пропонується асортимент 

гарячих напоїв, борошняні і кондитерські вироби, деколи фірмові трави та 

куплені для подальшої реалізації товари.  

Таблиця 2.22 

Спеціалізація об’єктів ресторанного господарства Львівської області  

у 2012-2017 рр. 

Показники Значення показників 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього, одиниць 1452 1561 1486 1583 1751 2030 

у тому числі       

Ресторани, одиниць 151 146 147 185 197 205 

кількість місць, одиниць 19029 17816 18577 25204 28488 34822 

Кафе, одиниць 827 761 792 981 1074 1289 

кількість місць, одиниць 34588 32923 36374 36006 38989 48737 

Бари, одиниць 268 282 294 349 412 478 

кількість місць, одиниць 20328 19055 24936 24923 29860 37677 

Їдальні, одиниць 205 372 252 66 66 56 

кількість місць, одиниць 21155 18306 5513 1332 1332 1040 

Постачання готової їжі, 

одиниць 

1 — 1 2 2 2 

 

Основним призначенням кафе є відпочинок клієнтів, тому велике 

значення дається зовнішньому оформленню залу, використанню декоративних 

елементів, колірному вирішенню планування. Зазвичай в кафе застосовуються 

меблі легких конструкцій, однак певні санітарні вимоги висуваються до столів, 
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які повинні мати поліефірне покриття. Щодо посуду, який використовується в 

цих закладах, то певних регламентацій не існує, на вибір власника і в 

залежності від загального інтер’єрного рішення може використовуватися, 

фаянсовий, скляний, керамічний, фарфоровий посуд. 

За асортиментом пропонованої продукції кафе поділяють на кафе-

кондитерські, кав’ярні, молочні кафе, кафе-морозиво тощо, за контингентом 

споживачів – виділяють в окремі групи молодіжні, дитячі кафе, за методом 

обслуговування вирізняють кафе самообслуговування та кафе класичного 

обслуговування (офіціантами). Останніми роками популярність набирають 

екзотичні типи кафе, де акцент робиться на незвичній для закладів харчування 

атрибутиці – котяче кафе, комп’ютерне кафе тощо. 

У 2012 році другими за розповсюдженням серед закладів ресторанного 

господарства у Львівській області були їдальні, їх кількість складала 205 

одиниць на 21155 посадкових місць. У кризовому 2013 році їх кількість зросла, 

особливо у курортних центрах, але самі заклади ставали меншими за розмірами 

(372 одиниці на 18306 посадкових місць). Починаючи з наступного року їх 

кількість почала різко скорочуватись і станом на кінець 217 року кількість 

їдалень орієнтовно становить 56 одиниць на 1040 посадкових місць. Як бачимо, 

тенденція до зменшення кількості їдалень компенсувалась збільшенням 

розповсюдження формату кафе, оскільки він дозволяє привносити елементи 

святковості та розважальності в повсякденність прийняття їжі.  

Їдальні є загальнодоступними підприємствами ресторанного господарства 

або такими, що обслуговують певний контингент споживачів. Їдальні 

вирізняють масовість надання послуг для різних груп споживачів. Зазвичай 

відвідувача пропонуються на вибір доволі велика кількість різноманітних 

готових страв відповідно до меню, яке розробляється відповідно до 

рекомендацій дієтологів і міняється залежно від днів тижня. Також існують 

мережі спеціалізованих їдалень, де приготування їжі орієнтується на спеціально 

розроблені для різних груп раціони харчування. Окремою послугою їдалень є 

реалізація виготовленої підприємством кулінарної продукції – булочок, 
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пиріжків, салатів, кулінарних виробів. 

Оформлення залів їдалень зазвичай відповідає традиціям мінімалізму і 

визначаються лише необхідною доцільністю. Однак можуть використовуватися 

певні декоративні елементи, що дозволяє створювати єдність стилю. 

Декоративне оформлення їдалень більше розповсюджене в спеціалізованих, 

зокрема у навчальних, закладах. Санітарні вимоги до меблів такі ж, як і в кафе, 

столи мають мати гігієнічні покриття, меблі зазвичай легких конструкцій. У 

загальнодоступних та відомчих їдальнях передбачені вестибюлі і гардеробні 

для зручності відвідувачів, обов’язкова наявність туалетних кімнат. 

За асортиментом продукції їдальні поділяють на дієтичні та загального 

типу. Також використовують поділ за категоріями споживачів (шкільні, 

студентські, робочі, лікарняні тощо), за місцем розташування. У 

загальнодоступних їдальнях зазвичай обслуговуються місцеві мешканці або 

приїжджі, переважно методом самообслуговування з попередньою (перед 

вживанням страв) чи подальшою (після споживання) оплатою. Порядок роботи 

службовий їдалень регламентується адміністрацією відповідних організацій. 

Завданням дієтичних (лікарняних) їдалень є обслуговуванні особливої категорії 

споживачів, які потребують певних обмежень у харчуванні. Зазвичай в 

дієтичних їдальнях відвідувачам пропонується не менше п’яти основних дієт, в 

загальнодоступних їдальнях рекомендується організація трьох основних дієт. 

Приготування страв у їдальнях здійснюється відповідно до розроблених і 

затверджених керівником установи рецептур, контролюється лікарем-

дієтологом.  

Наступні за поширенням є бари. Їх кількість по області на кінець 2017 

року склала 478 одиниць, що складає 23,55% загальної чисельності закладів 

ресторанного господарства Львівської області. 

Бар – це специфічне підприємство ресторанного господарства, до метою 

діяльності  якого не входить забезпечення клієнтів повноцінним харчування. 

Зазвичай бари вирізняються і в інтер’єрному плані, адже центральним 

елементом, який власне, і надав назву цим закладам, є барна стійка висотою до 



 153

1,2 м, за якою знаходиться робочне місце бармена. У барах реалізуються 

алкогольні, слабоалкогольні і безалкогольні напої, окремі закуски, які не 

потребують складної куліраної обробки в межах закладу, десерти, кондитерські 

вироби, солодощі. Обслуговування здійснюється в основному кваліфікованим 

барменом, який на своєму робочому місці відповідає за приготування та 

реалізацію готових напоїв та коктейлів власного приготування, яке 

здійснюється в присутності споживача. 

Бари частіше, аніж столові і кафе, використовують в інтер’єрах 

декоративні елементи або тематичні композиційї. Щодо столів, вимогою 

залишається забезпечення санітарних норм, натомість решта меблів зазвичай 

підбираються в єдному стилі і можуть варіювати від легких конструкцій до 

масивних м’яких меблів з підлокотниками. Посду зазвичай використовується 

вищої категорії – фарфоровий, кришталевий, мельхіоровий. 

За асортиментом і способом приготування і презентації бари, як і кафе, 

поділяють на молочні, коктейльні, пивні тощо, а за специфікою обслуговування 

виділяють нічні бари (клуби), відео-, вар’єте-бар та інші. 

Найвищий рівень обслуговування споживачів забезпечують ресторани, 

чисельність яких у Львівській області на кінець 2017 року склала 205 одиниць 

(10,10% від загальної чисельності) на 34822 місця. 

Ресторани пропонують клієнтам більш широкий асортимент страв 

власного приготування порівняно з іншими закладами харчування. Особливо 

цінними для відвідувачів є національні чи фірмові страви, які зазвичай 

репрезентуються шеф-куфарем або власником закладу. Меню може бути 

любим, відрізнятися великим розмаїттям закусок, перших і гарячих страв, 

напоїв. Зазвичай для скорішого приготування страв, що користуються 

найвищим попитом, кухарі ресторанів заздалегідь підготовлюють 

напівфабрикати, які зберігаються в належних, визначених відповідними 

нормативними актами, умовах до моменту їх замовлення, після чого підлягають 

завершенню і поданню. Фірмові дорогі страви готуються лише після їх 

замовлення, що дещо збільшує час між замовленням та подачою їх замовнику. 
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Проте така система приготування страв дозволяє диференційовано підходити 

до замовлень і найкращим чином забезпечує своєчасність їх представлення 

клієнту. Також в ресторанних закладах здійснюється реалізація алкогольних, 

слабоалкогольних напоїв і тютюнових виробів у відповідності до обмежень, 

встановлених чинним нормативним законодавством.  

Все це дозволяє забезпечувати високу якість обслуговування та 

організації дозвілля, яка у більшості випадків цілком співвідноситься з 

достатньо високими цінами на продукцію і послуги таких закладів.  

Як правило, клієнтам пропонуються обіди та вечері, останніми роками 

все більш широкого розповсюдження набуають пропозиції бізнес-ланчів, які 

багатьом відвідувачам можуть замінити повноцінний домашній сніданок. Під 

час обслуговування конференцій та інших масових заходів, що 

супроводжуються масовою концентрацією клієнтів в одному місці на тривалий 

відрізок часу, зазвичай пропонують повний раціон харчування, що включає 

сніданок, обід і вечерю. Така ж послуга доволі популярна і в ресторанах, 

розташованих на територіях вокзалів, аеропортів, готелей, однак здебільшого 

там відвідувачі не замовляють повний раціон, а можуть обрати з нього 

необхідні компоненти в залежності від часу доби. 

Часто ресторани перебирають на себе організацію банкетів, зокрема 

весіль, випускних вечорів, ювілейних заходів, що передбачає одномоментне  

замовлення великої кількості різних асортиментних позицій. Серед додаткових, 

але не надто розповсюджених в сучасних умовах послуг, відмітимо послуга 

офіціанта поза межами закладу, доставка ресторанних страв і напівфабрикатів 

за місцем замовлення, бронювання місць тощо. 

Широке розповсюдження в курортних зонах набувають етнографічні 

ресторани, які дозволяють туристам краще ознайомитись з історико-

етнографічними, національними традиціями, культурною спадщиною, 

природними та іншими особливостями місця їх тимчасового перебування. В 

таких ресторанах атмосферу створюють завдяки інтер’єрним особливостям, 

етнографічним елементам в одязі персоналу, музичному супроводі, 
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відповідному асортименті напоїв та страв, що робить етнографічні ресторанами 

популярними серед туристів.   

У місті Львові типовим прикладом етнографічних закладів ресторанного 

господарства є мережа FEST. Це мережа креативних ресторанів та проектів з 

оригінальними концепціями, яка заснована 2007 року у Львові. 

На початку весни 2007 року у Львові троє молодих підприємців (Андрій 

Худо, Юрко Назарук і Дмитро Герасімов) були у стані непереборного бажання 

створити власну компанію, яка, перш за все, базуватиметься на принципах та 

цінностях, які вони поділяють. Андрій Худо виступив в ролі інтегратора, 

оскільки зумів об’єднати різних людей разом. Ідея і бажання були схвалені і 

виправдані шалено швидко, що повною мірою свідчить про відсутність страхів 

та інтуїтивні вчинки, спровоковані довірою. Справи йшли правильними та 

швидкими темпами: розробляється логотип, збиралась команда, створювалась 

компанія. 

Першим закладом був літній ресторан «Біля Діани». Одразу після 

відкриття першого ресторану почалася робота над «Криївкою», яка відкрилася 

у вересні 2007 року. «Криївка» дала базис розвитку холдингу, тому що це була 

правильна ідея в правильний час. «Криївка» принесла великий успіх по всій 

Україні та за її межами, за перший місяць роботи її відвідало більше 50 тисяч 

осіб. 

Зовсім недавно в старій частині міста FEST відкрив нову місцинку. 

«Пошта на Друкарській» – саме таку назву носить заклад де печуть пироги, 

варять каву та виготовляють листівки, які тут же можна відправити. 

Кафе «Пошта на Друкарській» почало працювати у листопаді 2013 року. 

Останнє аналогове поштове відділення у Львові у сучасному світі sms та e-mail 

змушене перетворитись на пекарню-кафе пирогів. Тут зібрана найбільша 

колекція львівських поштових листівок як один з способів фіксації історії міста. 

На «Пошті» можна не тільки випити кави із смачним пирогом (з курагою, 

яблуками, лососем, грибами), а й відправити ексклюзивну листівку рідним та 

друзям. Стіни кнайпи прикрашені оригінальними листівками із зображенням 
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давнього Львова (копії раритетних дорогих колекційних листівок). Всього їх 

близько 4 тисячі. Це найбільша колекція листівок із львівськими краєвидами. 

Найцінніша листівка – це Львів з місяцем. Є тут стародавні телефонні апарати, 

які можна покрутити за спеціальну корбу, друкарська машинка, на якій замість 

літер коди, поштова скринька, яка висить догори дригом. Над барною стійкою 

висять люстри у вигляді бандеролей. У бандеролях клієнтам приносять 

рахунки. Столи і шафи у кнайпі нагадують ті, що раніше були на львівській 

пошті. Є тут раритетна вага, на якій колись зважували листи, старовинний 

сургуч, поштовий ріжок. Виготовлення на «Пошті» власної листівки триватиме 

лише 5 хв. Надіславши авторську листівку, можна здивувати всіх. 

Заклад має два зали – у першому можна зробити замовлення і очікуючи 

його виконання, відвідувач буде мати час порозглядати старі листівки, 

приладдя для виготовлення гравюр-листівок, пороздивлятись чудернацькі 

крісла. Другий зал – більш просторий, має 6 великих столів, багато фото та 

листівок на стінах і різну поштову ретро атрибутику на підвіконнях. 

Кухня є прозорою в прямому значенні – через скло можна поспостерігати 

за процесами приготування та випікання.  

Місце доволі креативне, персонал привітний. Багато гарного начиння в 

стилі ретро. Працівники на касі приємні і комунікабельні. Офіціанти для 

антуражу зодягнуті як працівники пошти – мають халати, фартухи та 

нарукавники. Крім випічки, якими славиться кафе, тут ще й дуже смачна кава. 

В наявності різний алкоголь як наливки власного виробництва, так і міцні напої 

відомих та не дуже відомих фірм. Замовлену їжу можна взяти з собою. 

Наявність об’єктів ресторанного господарства в окремих районах та 

містах обласного значення Львівської області є дуже різною (табл. 2.23). 
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Таблиця 2.23 

Наявність об’єктів ресторанного господарства по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2012-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Львів 843 869 820 828 847 880 
Борислав 11 39 38 36 35 39 
Дрогобич 55 50 41 35 35 37 
Моршин 11 28 19 36 36 47 
Новий Розділ 26 26 26 26 29 31 
Самбір 21 31 31 33 36 37 
Стрий 22 51 39 51 59 68 
Трускавець 50 43 43 49 50 50 
Червоноград 61 57 48 42 48 51 
Бродівський 8 19 18 20 21 32 
Буський 4 16 11 9 7 14 
Городоцький 14 23 13 21 20 19 
Дрогобицький 17 16 16 15 14 29 
Жидачівський 11 12 10 10 10 27 
Жовківський 37 29 9 5 6 33 
Золочівський 27 35 39 34 59 68 
Кам’янка-Бузький 21 21 28 42 77 87 
Миколаївський 15 14 15 27 29 41 
Мостиський 18 16 26 28 32 36 
Перемишлянський 15 13 10 9 12 24 
Пустомитівський 16 19 23 43 42 42 
Радехівський 22 22 31 41 41 37 
Самбірський 16 15 11 9 7 14 
Сколівський 25 28 25 34 34 48 
Сокальський 41 13 28 34 108 128 
Старосамбірський 8 5 4 2 2 13 
Стрийський 15 24 42 43 43 44 
Турківський 8 8 6 5 7 13 
Яворівський 14 19 16 17 8 41 
Львівська область – 
всього 1452 1561 1486 1583 1751 2030 

 

Як показують наведені дані, 43,44% (880 одиниць) об’єктів ресторанного 

господарства Львівщини розташована у місті Львові. Щодо кількості місць в 

об’єктах ресторанного господарства, то у місті Львові їх знаходиться 59702 
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одиниць, що складає 48,83% загальної чисельності по області (табл. 2.24). 

Таблиця 2.24 

Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2012-2017 рр. 

Райони та міста Значення показників у році, одиниць 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Львів 55213 54145 50125 50243 56676 59702 
Борислав 4622 4226 4483 4506 4437 4864 
Дрогобич 3602 3402 3656 3618 2972 3775 
Моршин 1928 1971 2092 2092 2174 2304 
Новий Розділ 1703 1682 1494 2236 1634 1984 
Самбір 1621 1550 1781 1782 1477 2408 
Стрий 1441 1210 2242 2282 3328 4983 
Трускавець 3275 2427 3271 3271 2789 3312 
Червоноград 3995 3187 3756 3756 2804 4135 
Бродівський 693 563 412 610 840 1340 
Буський 981 989 725 607 1288 1522 
Городоцький 1668 614 528 528 1628 2028 
Дрогобицький 712 989 925 953 1460 2046 
Жидачівський 774 742 660 696 1233 1383 
Жовківський 603 482 594 335 660 2328 
Золочівський 1100 912 912 960 1010 1297 
Кам’янка-Бузький 616 616 400 540 440 740 
Миколаївський 1265 1225 989 1755 1933 2892 
Мостиський 460 460 460 520 860 1128 
Перемишлянський 624 560 560 592 612 1460 
Пустомитівський 2146 2104 1517 1173 1173 1624 
Радехівський 612 412 576 626 976 1410 
Самбірський 807 917 725 585 790 1288 
Сколівський 759 751 649 811 825 2819 
Сокальський 885 804 847 1147 1847 2047 
Старосамбірський 563 309 264 108 722 1460 
Стрийський 1255 57 61 286 618 2186 
Турківський 563 494 396 397 667 917 
Яворівський 614 300 300 450 797 2892 
Львівська область – 
всього 

95100 88100 85400 87465 98669 122274 

 

Також значна кількість об’єктів розташована в містах Трускавець (50 

одиниць), Червоноград (51 одиниця), Дрогобич (37 одиниць), Стрий (68 
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одиниць). Серед районів за чисельністю підприємств ресторанного 

господарства відзначаються Сокальський (128 одиниць), Золочівський (68 

одиниць), Стрийський (44 одиниці), Пустомитівський (42 одиниці), 

Сколівський (48 одиниць), Жовківський (33 одиниці). 

Як вже вище зазначалося, переважна більшість об’єктів ресторанного 

господарства розташована в містах. Організація харчування туристів в сільській 

місцевості Жидачівського (27 об’єктів на 1383 посадкових місць), 

Перемишлянського (24 об’єкти на 1460 посадкових місць), Старосамбірського 

(13 об’єктів на 1460 посадкових місць), Турківського (13 об’єктів на 917 

посадкових місць) районів потребує негайного вирішення (додатки З, К, Л). До 

того ж у цих районах протягом останніх років спостерігалася найнижча 

динаміка зростання мережі закладів ресторанного господарства. 

Таким чином, протягом досліджуваного періоду у Львівській області 

спостерігались доволі позитивні тенденції збільшення кількості об’єктів та 

зростання обороту ресторанного господарства, хоча у сільській місцевості дещо 

нижчими темпами. Лідерами розвитку ресторанного бізнесу є такі центри 

лікувального туризму, як міста Трускавець, Моршин та Львів, а також 

Сколівський район. 

 

2.3. Розвиток торгівлі послугами у туристично-рекреаційних зонах  

 

Рекреаційний комплекс складається із сукупності взаємопов’язаних 

галузей і виробництв, функціональним завданням яких є діяльність, спрямована 

на задоволення різноманітних і постійно зростаючих потреб людей у різних 

видах відпочинку і подорожей у вільний час при раціональному використанні 

всіх наявних ресурсів. 

Особливу роль для розвитку індустрії туризму відіграють різноманітні 

послуги. Під категорією послуг зазвичай розуміють діяльність суб’єктів 

господарювання, яка задовольняє особисті чи громадські потреби споживачів 

без набуття матеріально-речової форми. Отримання споживачем послуги настає 
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в результаті різнопланової діяльності суб’єкта господарювання, яку він 

здійснює на вимогу споживача. Попри те, що послугу також можна вважати 

товаром, описані нюанси та специфічні ознаки надання послуг зумовлюють ряд 

особливостей, які відрізняють їх від торговельної діяльності. 

По-перше, купівля-продаж більшості видів послуг базується на прямих 

контактах між їх виробниками та споживачами. Внаслідок цього для 

забезпечення потреб конкретного територіального ринку в послугах необхідно 

створювати структурні підрозділи, які будуть надавати послуги. Також часто 

споживач залучений до процесу виробництва та постачання послуг і 

працівники сфери обслуговування повинні проявляти більше особистої участі в 

процесі такої діяльності. 

По-друге, торгівля послугами істотно впливає на збільшення обсягу 

продажу товарів народного споживання, засобів виробництва тощо. Наприклад, 

до постачання товарів залучається маркетингові, фінансові, страхові, 

транспортні послуги тощо. 

По-третє, міжнародний рух капіталу, переміщенням населення 

потребують інформаційних, банківських, транспортних та інших послуг. 

По-четверте, послуги, які скеровані на особисте споживання населенням 

(житлово-комунальні, побутові послуги тощо) мало придатні до широкого 

залучення в міжнародний господарський обіг. 

По-п’яте, дуже важко оцінити якість послуги. Споживач зможе це 

зробити тільки після здійснення купівлі-продажу та споживання, часто 

ґрунтуючись на суб’єктивних відчуттях, а не об’єктивних критеріях. Тому для 

забезпечення якості послуг суб’єкти господарювання повинні залучати 

кваліфікований персонал та підвищувати його професійний рівень, постійно 

оцінювати рівень задоволення попиту клієнтів за допомогою різних методів, 

проводити соціологічні дослідження з метою виявлення випадків неналежного 

обслуговування клієнтів та усунення недоліків тощо. 

До індустрії туризму доцільно включати послуги, що виробляють 

характерну для туристського споживання споживчу вартість. При цьому такий 
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результат праці вважається характерним, якщо виконується дві умови. 

По-перше, даний вид товарів і послуг повинен мати суттєву питому вагу в 

загальному обсязі туристського споживання, або туристське споживання 

повинне мати суттєву частку в загальному обсязі випуску цього виду продукції. 

З цієї точки зору ряд галузей традиційно включаються в індустрію туризму 

більшістю країн. 

По-друге, важливим критерієм є безпосередній контакт галузі із 

споживачами в особі візитерів. Ця вимога відіграє важливу роль для сфери 

послуг, оскільки безпосередні виробники товарів рідко прямо контактують зі 

споживачами, а виробники послуг навпаки. 

Основні послуги індустрії туризму включають послуги організаторів 

відпочинку (туристичних фірм, туристичних агентств), послуги розміщення, 

організації перевезення, харчування туристів. 

До додаткових послуг відносяться: 

– послуги з організації екскурсій; 

– послуги з страхування туристів; 

– послуги гідів-перекладачів; 

– послуги по перевезенню туриста від місця його прибуття в країну (місце 

його тимчасового перебування) до місця розміщення і назад (трансфер), а також 

будь-якому іншому перевезенню в межах країни (місця тимчасового 

перебування), передбаченої умовами подорожі; 

– послуги з ремонту техніки; 

– послуги з прокату; 

– обмін валюти; 

– телефон; 

– пошта, 

– послуги побутового обслуговування; 

– право користування пляжем т. п. 

Такий розподіл умовний, оскільки істотних відмінностей, з погляду 

споживчих властивостей, між ними немає. Послуги, включені в основну 
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програму туристичної мандрівки, можна віднести до основних. Додаткові 

послуги турист здобуває самостійно в місці перебування. Наприклад, при 

організації подорожей з пізнавальними, професійно-діловими, спортивними, 

релігійними цілями послуги, що традиційно відносяться до додаткових, можуть 

бути основою туру. І чіткого розмежування між ними немає. 

При наданні послуг використовуються рекреаційні соціально-побутові 

ресурси, такі як будівлі, споруди, комунікації, засоби зв’язку, комунальна 

інфраструктура, архітектурні, історичні, спортивні комплекси, інші об’єкти 

соціально-культурного призначення, що використовуються з рекреаційною 

метою. 

Послуги можуть надаватися виробничими одиницями будь-яких 

інституційних секторів. Важливо відзначити, що, наприклад, здача квартир 

візитерам в приватному секторі може бути таким же елементом індустрії 

туризму, як надання місць у спеціально побудованих готелях. 

Основним показником, який характеризує стан розвитку сфери послуг, є 

обсяг реалізованих послуг – це дані про обсяг реалізованих послуг, який 

визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової 

продукції (виконаних послуг), що зазначено в оформлених як підстава для 

розрахунків з покупцями (замовниками) документах. 

Динаміка обсягу реалізованих послуг в Україні та Львівській області 

представлена в табл. 2.25. Як показують дані дослідження, тенденції змін в 

обсягах реалізованих послуг в цілому по Україні дещо схожі із динамікою 

обороту роздрібної торгівлі. На жаль, у 2017 році надання послуг у 

Львівській області суттєво скоротилося, що позначилося як на показнику 

темпів змін (зменшення на 12,53% у порівнянні з попереднім роком), так і на 

значному відставанні від загальнодержавного зростання (збільшення на 

19,30%). Слід також зазначити, що на динаміку реалізованих послуг суттєво 

впливав такий негативний економічний чинник, як інфляція, адже у 

порівняльних цінах в період 2012-2014 років обсяг реалізованих послуг 

постійно знижувався, досягши рівня 98% (найнижчий показник), а пізніше 
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незначно коливався в межах 100-102,3%. 

Таблиця 2.25 

Динаміка реалізованих послуг в Україні та у Львівській області у 2012-

2017 рр. [розраховано за: 89] 

Показники Значення показників у році 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг реалізованих послуг, 
млрд. грн. 

324,8 357,1 360,6 433,2 542,4 647,1 

Індекс обсягу реалізованих 
послуг у порівнянних цінах, 
% 

100,4 107,7 98 101,5 102,38 102,26 

в т.ч. Львівська обл., млрд. 
грн. 

14,6 15 19,4 29,8 39,1 34,2 

Питома вага Львівської обл., 
% 

4,50 4,20 5,38 5,14 5,29 5,42 

 

У Львівській області ситуація щодо надання послуг подібна до 

загальнодержавної. Темпи зростання обсягів реалізованих послуг у 2012-

2013 роках уповільнились. Натомість у 2014 році приріст надання послуг у 

Львівській області значно випередив аналогічний показник по Україні 

(129,33% проти 102,58%). Уже до наступного року ці показники практично 

зрівнялись, у 2016 році Львівська область знову продемонструвала значне 

випередження (196,48% проти 139,99% по Україні в цілому), хоча об’єктивно 

обидва ці показники зростання можна вважати дуже успішним економічним 

індикатором (рис. 2.8). Це позитивно вплинуло на питому вагу Львівської 

області в загальнодержавному обсязі реалізованих послуг, яка в 2016 році 

досягла свого найвищого значення 7,21%, хоча у 2017 році дещо зменшилась 

і склала 5,29%. 
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Рис. 2.8. Порівняння темпів змін обсягу реалізованих послуг в Україні та 

по Львівській області у 2011-2017 роках  

 

Окремої уваги заслуговує аналіз обсягів послуг, що надавалися у 

Львівській області населенню (табл. 2.26), підприємствам (табл. 2.27) та 

іншим категоріям споживачів (табл. 2.28). 

Серед категорій споживачів послуг у Львівській області стабільно 

переважають підприємства, які у 2017 році спожили послуг на 22 млрд. грн., що 

складає 64,2% загального обсягу (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Динаміка розподілу надання послуг за категоріями споживачів у 

Львівській обл. у 2012-2017 рр.  
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Обсяг реалізованих населенню послуг у Львівській обл. щорічно зростав 

до 2016 року, коли склав 27,6 млн. грн. У 2007 році спостерігається зменшення 

цього показника на 20,2% (табл. 2.26).  

Таблиця 2.26 

Обсяг послуг, які реалізовано населенню, по районах та містах обласного 

значення Львівської області у 2012-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, тис. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Львів 2120130 2377396 3274028 3449007 4948737,2 5412210,7 
Борислав 28122,4 37111,1 39469,7 54687,9 80559,1 57250 
Дрогобич 90686,3 92206,1 89034,5 99654,2 117111,1 136247,5 
Моршин 124468,1 114566,8 78852,9 109581,7 130767,2 156018,4 
Новий Розділ 8746,1 9422 10995,3 12334,2 14311,4 19663,7 
Самбір 26732,2 24660,1 22345,3 26196 25377,4 27106,7 
Стрий 72250,5 71227,6 75181,7 76632,2 73259,3 99303,7 
Трускавець 455308 487821,5 361685,4 521925,7 560035,8 769326,7 
Червоноград 62346,4 65624,1 69753,5 72332,5 88265,5 101198,9 
Бродівський 14309,8 14111,1 17365,4 19514,6 20350,9 25810,8 
Буський 5328,9 4614 48405,2 50001 60817,3 66923 
Городоцький 8936,2 8238,7 9485,6 11479,1 17293,5 16313,1 
Дрогобицький 19206,2 22550,3 26581,8 9518 9160,2 9806,5 
Жидачівський 11015,9 12799,7 13852,7 14688,7 15184,9 26651,5 
Жовківський 50119,3 55142,4 58819,1 65864,4 74530,9 77573 
Золочівський 17819 14929,1 20732,2 27067,2 30355,8 38193,4 
Кам’янка-Бузький 6340,5 7071,7 6172,4 5786,6 5068,8 6413,7 
Миколаївський 12882,5 9700,8 14625,9 17626,1 22279,8 25670,9 
Мостиський 13951,9 6193,6 8199,1 8911,7 10401,6 11772,2 
Перемишлянський 8692,2 8678,1 12070,6 14442 20965,5 38418,4 
Пустомитівський 37488,4 35471,2 50645,4 67651,3 97668,6 94299,4 
Радехівський 6829,3 7408,9 7311,1 7601,5 6708,1 7573,2 
Самбірський 13648,4 13997,8 17007,9 24242,1 25332,2 29197,9 
Сколівський 8066,6 8027,1 10797,5 19849 24254,2 39383,7 
Сокальський 23914,5 25338,9 32825,3 38099,6 37121,1 57658,4 
Старосамбірський 4182,6 4076,2 5130,9 5532,5 7693,3 8903,5 
Стрийський 3718,4 1601,9 2284 3146,4 4394,9 12021,4 
Турківський 1893 2382,6 2782,5 3936,9 5293,4 8080,8 
Яворівський 54978,1 53130,6 52192,4 52575 52137,2 47587,9 
Львівська область 
– всього* 

3608708 3882478 4438633 6638199 7951119 8712023 

* З урахуванням обсягу реалізованих послуг, нерозподіленого за містами та районами 
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Зазначимо, що за показником обсягів реалізації послуг населенню 

беззаперечним лідером є м. Львів (5,4 млрд. грн.), що вище за 2012 р. на 

155,28%. На жаль, темпи зростання надання послуг населенню Львова 

останніми роками дещо уповільнилися, отож у порівнянні з попереднім роком 

вони становили лише 9,37% (проти 9,57% в цілому по області за цей же період). 

У той же час, попри значно менші обсяги надання послуг, 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.  

Щодо районів Львівської області, то тут показники надання послуг 

населенню та темпів їх змін у досліджуваний період є доволі нерівномірними. 

Лідером зростання у 2017 році був Стрийський район, де населенню 

реалізовано послуг на 12,02 млн. грн. (на 173,53% більше, ніж у 2016 році). 

Загалом високі темпи зростання спостерігаються у Перемишлянському (на 

83,25%), Жидачівському (на 75,51%), Сколівському (на 62,38%), Сокальському 

(на 55,33%), Турківському (на 52,66%) районах. Найгірші темпи змін – падіння 

обсягів надання послуг населенню – демонструють Яворівський (на 8,73% 

менше, ніж у 2016 році), Городоцький (на 5,67%) та Пустомитівський (на 

3,45%) райони.  

Лідерами серед міст Львівщини (крім обласного центру) щодо 

абсолютних значень обсягів надання послуг населенню у 2017 році є міста 

Трускавець (769,3 млн. грн.), Моршин (156 млн. грн.) та Дрогобич (236,2 

млн.грн.). Серед районів Львівської області найбільше послуг населенню було 

реалізовано у Пустомитівському (94,3 млн. грн.), Жовківському (77,6 млн. грн.), 

Буському (66,9 млн. грн.), Сокальському (57,7 млн. грн.). Найменше послуг у 

2017 році отримало населення у містах Новий Розділ та Самбір (19,7 та 27,1 

млн. грн. відповідно), а серед районів – у Кам’янка-Бузькому (6,4 млн. грн.), 

Радехівському (7,6 млн. грн.), Турківському (8,1 млн. грн.), Старосамбірському 

(8,9 млн. грн.) та Дрогобицькому (9,8 млн. грн.) районах. 
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Обсяг реалізованих послуг підприємствам у Львівській області (табл. 

2.27) щорічно суттєво перевищує обсяг реалізованих послуг населенню. 

Таблиця 2.27 

Обсяг послуг, які реалізовано підприємствам, по районах та містах 

обласного значення Львівської області у 2012-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, тис. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Львів 6060802 6209980 9112969 15212929 20342329 13419457 
Борислав 16501,9 22627,5 26980,6 27622,2 44655,8 76299,5 
Дрогобич 301733,6 261119,6 482563,5 684007,7 787074,9 912084,9 
Моршин 97163,4 93946,7 94787,6 65133,2 78520,2 79568,9 
Новий Розділ 8427,5 14044,6 60116,5 39297,1 28342,1 43024,4 
Самбір 137451,5 154522,9 127111,8 189288,9 44671,1 144586,9 
Стрий 241505,9 223950,2 225640,7 282060,9 80247,6 336967,6 
Трускавець 464753,2 551406,7 500262,1 541713 681792,6 747728,9 
Червоноград 105345 80015,8 97691,2 114017,4 116858,8 139961,8 
Бродівський 179112 99422,6 87729,4 97586,1 180129,2 160696,3 
Буський 12707,5 11150,6 11086,5 8235,2 10853,4 90422,4 
Городоцький 190498,3 252090,3 296265,5 290368,9 181428,5 413504 
Дрогобицький 54039,4 45828,1 46364,7 34999,5 39305,2 44452,6 
Жидачівський 63106,1 86492,3 197340,7 310123,9 271259 229308,3 
Жовківський 129858,4 130112,1 121659,5 184516,1 202710 281182,2 
Золочівський 34655 26538,8 31701,9 83108,2 107456,6 57089 
Кам’янка-Бузький 31519 26797,1 26845,4 29478,1 26432,7 46349,7 
Миколаївський 56674 58646,3 67066,6 101106,2 105529,7 155757,4 
Мостиський 5708,9 13177,4 6917,9 6750,3 8003,4 9772,5 
Перемишлянський 3558,3 5827 10370,9 14730,3 23188 56101,5 
Пустомитівський 1247956 1126675 1404937 1719010,9 2422207,3 3095735,1 
Радехівський 4338 4634,6 5303 4965,5 18141 35537 
Самбірський 26446,2 4902,2 4697,5 5403 5360 15216,9 
Сколівський 10974 13237,6 284295,5 512719,2 595572,3 426993,9 
Сокальський 43203,2 30293,8 28372 18073,5 31868,3 41546,6 
Старосамбірський 34878,2 33203,8 14989,3 145077,3 267750,9 51903,6 
Стрийський 18642,3 2465 2928,7 2877,2 28194,1 42538,9 
Турківський 13862,7 65119,3 115427,4 234106,9 274947,3 267968,3 
Яворівський 113257,1 111586,7 105716 109321 119101,1 265326,1 
Львівська область 
– всього* 

9957216 10015194 13598138 21018614 27564278 21997319 

* З урахуванням обсягу реалізованих послуг, нерозподіленого за містами та районами 
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За 2012-2017 рр. зростання надання послуг підприємствам Львівщини 

зросло на 120,92% (на 12,04 млрд. грн.) і становило у 2-17 році 22,0 млрд. грн, 

що, однак, на 20,2% не досягло рівня попереднього року. 

Серед міст області найбільше у 2017 році було надано послуг 

підприємствам у м. Львів (13,4 млрд. грн.), що, на жаль, на 34,03% менше, ніж у 

2016 році. Водночас найкращі темпи зростання у 2017 році демонстрували 

міста Стрий (на 319,91% більше порівняно з 2016 роком), найгірші – міста 

Моршин (на 1,34%) та Трускавець (на 9,67%). В абсолютних значенням 

найбільше було надано послуг підприємствам у містах Дрогобич (912,1 млн. 

грн.), Трускавець (747 млн. грн.), Стрий (337 млн. грн.), тоді як найменше – у 

містах Новий Розділ (43 млн. грн.) та Моршин (79,6 млн. грн.). 

Серед районів Львівської області показники надання послуг 

підприємствам різняться як за абсолютним значенням показників, так і за 

темпами їх змін. Найбільше послуг підприємствам було надано у 

Пустомитівському (3,1 млрд. грн.), Сколівському (427, млн. грн.), 

Городоцькому (413,5 млн. грн.), найменше – у Мостиському (9,8 млн. грн.), 

Самбірському (15,2 млн. грн.), Стрийському та Дрогобицькому (42,5 та 44,5 

млн. грн. відповідно), Старосамбірському (51,9 млн. грн.) районах. Лідером 

зростання у 2017 році був Буський район (на 733,13% більше, ніж у 2016 році). 

Високі темпи зростання спостерігаються також у Самбірському (на 183,9%), 

Перемишлянському (на 141,94%), Городоцькому (на 127,92%) та Яворівському 

(на 122,77%) районах. Найменшими темпами надання послуг підприємствам 

зростало у Дрогобицькому (на 13,1%) та Мостиському (на 22,1%) районах, а у 

__ районах Львівщини впродовж 2017 року відбулося скорочення надання 

послуг підприємствам, зокрема у Турківському районі на 2,54%, у Буському – 

на 10,79%, у Жидачівському – на 15,47%, у Сколівському – на 28,31%. 

Найгірші показники падіння рівня надання послуг підприємствам 

спостерігаються у Золоівському та Старосамбірському районах – відповідно, на 

46,87% та 80,61% менше за рівень 2016 року. 

Щодо надання послуг іншим категоріям споживачів (табл. 2.28), то у 2017 
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році відбулося незначне скорочення обсягів їх надання (на 0,83%), а загальне 

зростання за період 2012-2017 рр. склало 252,03% або 2,5 млрд. грн. 

Таблиця 2.28 

Обсяг послуг, які реалізовано іншим категоріям споживачів, по районах та 

містах обласного значення Львівської області у 2012-2017 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, тис. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Львів 754466,6 828848,9 1125099 1408081,6 2784753,2 2548747,1 
Борислав 2045,8 1514,1 3366,6 4147 4257,1 33306,6 
Дрогобич 52,7 1353,5 372,2 40846,1 16805,7 8267,7 
Моршин 6139,3 2391,4 301 2753,4 7471 41650,5 
Новий Розділ 2402,1 1238,6 1828,1 11787,7 14659,2 21378,6 
Самбір - - - 1424,7 1750,6 69831,2 
Стрий 54,4 - 2,7 40187,9 3509,5 46448,5 
Трускавець 105212,5 124735 57375,9 27981,8 37303,2 101087,5 
Червоноград 14366 14468,3 18454,3 19024,3 25764,6 29718,5 
Бродівський 1675,3 268,3 320,5 6872,5 10533,4 23631,1 
Буський 1187,2 2773,7 1414,1 3166,2 10155,5 3308,9 
Городоцький 6530,6 7163 2049,2 44072,3 28435,1 988,8 
Дрогобицький 4303,1 8241,1 4852,6 2787,6 1349,4 1971,6 
Жидачівський 4193,3 4293,7 2953,4 29066,9 3796,4 3441,2 
Жовківський 977,7 14141,7 27897,9 21740,6 22727 10315,9 
Золочівський 281,6 67,2 103,6 674,2 593,2 489,2 
Кам’янка-Бузький 71700,6 52075,6 57407,6 58580,7 2051,9 80950 
Миколаївський 2145,9 2562 1724,4 2069,6 2393 2959,4 
Мостиський 1459,6 1345,2 1344,5 1005,2 4709,8 10192,5 
Перемишлянський 275,2 553,5 554,3 3128,3 2823,9 3581 
Пустомитівський 220 83 150,2 15265,9 64850 9398,8 
Радехівський 5724,7 3756,9 2400,7 2343,5 34380,8 21900,7 
Самбірський - - - - - 6 
Сколівський 1407,5 941,3 4683,4 37834,5 30365,8 36865,6 
Сокальський 3,3 87 1255,3 5255,1 2680,7 6735,1 
Старосамбірський 7438,8 12525,2 11784 15871,2 25955,4 15363,8 
Стрийський 1376,8 - - - - - 
Турківський 1561,7 1325,7 1396,3 13301,9 2818,3 312 
Яворівський 7366 14940 11251,8 9621,1 13835,3 14024,2 
Львівська область 
– всього* 

1004568 1101694 1340344 2102066 3566129 3536380 

* З урахуванням обсягу реалізованих послуг, нерозподіленого за містами та районами 
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Досягнення щодо реалізованих послуг інших центрів туристичної 

індустрії Львівщини за категоріями споживачів у відсотках до загального 

обсягу категорії у 2017 році наведено у табл. 2.29. 

Таблиця 2.29 

Категоріальний розподіл надання послуг по районах та містах обласного 

значення Львівської області у 2017 р. 
Райони та міста Усього 

послуг, 
млн. грн. 

% до загального обсягу категорії 

Населення Підприємства Інші категорії 
споживачів 

Львів 21380,4 62,12 61,01 72,07 
Борислав 166,9 0,66 0,35 0,94 
Дрогобич 1056,6 1,56 4,15 0,23 
Моршин 277,2 1,79 0,36 1,18 
Новий Розділ 84,1 0,23 0,20 0,60 
Самбір 241,5 0,31 0,66 1,97 
Стрий 482,7 1,14 1,53 1,31 
Трускавець 1618,1 8,83 3,40 2,86 
Червоноград 270,9 1,16 0,64 0,84 
Бродівський 210,1 0,30 0,73 0,67 
Буський 160,7 0,77 0,41 0,09 
Городоцький 430,8 0,19 1,88 0,03 
Дрогобицький 56,2 0,11 0,20 0,06 
Жидачівський 259,4 0,31 1,04 0,10 
Жовківський 369,1 0,89 1,28 0,29 
Золочівський 95,8 0,44 0,26 0,01 
Кам’янка-Бузький 133,7 0,07 0,21 2,29 
Миколаївський 184,4 0,29 0,71 0,08 
Мостиський 31,7 0,14 0,04 0,29 
Перемишлянський 98,1 0,44 0,26 0,10 
Пустомитівський 3199,4 1,08 14,07 0,27 
Радехівський 65,0 0,09 0,16 0,62 
Самбірський 44,4 0,34 0,07 0,00 
Сколівський 503,2 0,45 1,94 1,04 
Сокальський 105,9 0,66 0,19 0,19 
Старосамбірський 76,2 0,10 0,24 0,43 
Стрийський 54,6 0,14 0,19 0,00 
Турківський 276,4 0,09 1,22 0,01 
Яворівський 326,9 0,55 1,21 0,40 
Львівська область – всього 34245,7 100,00 100,00 100,00 
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Як показують проведені розрахунки, сфера послуг особливо в сільських 

районах Львівської області розвинута дуже слабко. Функціонування та 

динаміка розвитку сфери послуг Львівської області має чітко виражену 

регіональну орієнтацію. До основних факторів, які призводять до 

деформованого розвитку сфери послуг окремих територій, слід віднести: 

– низьку платоспроможність населення, особливо в сільській місцевості; 

– непостійність, періодичність попиту на туристичні продукти; 

– недосконалість законодавчої бази щодо захисту інтересів малого і 

середнього бізнесу, які переважно функціонують у сфері послуг; 

– декларативний характер механізмів державної підтримки 

підприємницьких структур в сфері послуг. 

У процесі ринкової трансформації економіки країни бізнес у сфері послуг 

активізувався. Однак, його рівень недостатньо високий, щоб забезпечити 

зростаючий попит та досягнути задоволення потреб всіх споживачів, 

збалансування грошових доходів та витрат населення. Особливо це актуально 

для населення сільської місцевості. 

Частина послуг, які залучені до індустрії туризму, є нескладними з 

технічної точки зору, не вимагають високої кваліфікації виконавців і значних 

капіталовкладень. До таких належать, передусім, побутові послуг (ремонт 

взуття, одягу, техніки тощо). 

В розвинених країнах світу з високим рівнем добробуту основної частини 

населення проблема ремонту взуття чи одягу значною мірою втрачає свою 

актуальність, оскільки у цьому не має економічного сенсу. Проте для України 

формування мережі обслуговуючих структур щодо задоволенню потреб 

населення в простих та дешевих видах послуг має принципове значення. 

Значна частина населення має потребу в послугам, але не має можливості 

їх отримати, тому що практично є неплатоспроможною і змушена відмовлятись 

від них та користуватись залишками тієї системи безоплатних послуг, яка існує. 

Доцільно відзначити, що дефіцит державного бюджету веде до скорочення 

обсягів безоплатних послуг на ринку особистого споживання. 
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На ринку послуг можна виділити й інший вид послуг населенню, 

пов’язаний з продажем їх окремим прошаркам населення з високим рівнем 

достатку (іноземцям або вітчизняним). До них належать елітні види послуг, такі 

як спортивно-оздоровчі індивідуального характеру, екзотичний туризм тощо. 

Ці види послуг в Львівській області розвивались досить слабо. У той же час в 

розвинутих країнах світу вони мають досить розгалужену мережу і 

туристичний потенціал регіону від наявності таких послуг тільки б зріс. 

Можливо прогнозувати, що і в Львівській області такі види послуг знайдуть 

широке розповсюдження зі становленням сталих ринкових відносин. 

Аналізуючи дані щодо експорту та імпорту послуг Львівщини (табл. 

2.30), можна зробити такі висновки. Обсяг експорту послуг традиційно 

перевищує обсяг імпорту. За 2017 рік обсяг експорту послуг зріс на 4%, а обсяг 

імпорту – знизився на 26,3%. Серед експорту послуг переважають послуги з 

переробки матеріальних ресурсів (41,9% загального обсягу в 2017 році) та 

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (29,7%). 

Таблиця 2.30 

Експорт та імпорт послуг Львівської області за видами у 2015-2017 рр. 

Види послуг Експорт (тис. дол.) Імпорт (тис. дол.) 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 
Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 

148746,1 154779,0 221885,0 – – – 

Послуги з ремонту та тех-
нічного обслуговування, не 
віднесені до інших категорій 

2152,9 1505,9 403,4 1945,8 6815,5 1838,9 

Транспортні послуги, в т.ч.: 58911,6 63487,2 58093,3 14599,4 30473,6 14140,1 
– морського транспорту …1 …1 – 345,9 659,2 429,1 
– повітряного транспорту 10535,4 18559,5 …1 3589,2 …1 – 
– залізничного транспорту 4241,9 2419,7 2896,5 22,5 …1 – 
– автомобільного 
транспорту 

37119,4 36025,2 40374,6 10012,1 10020,5 12522,2 

– інші допоміжні, додаткові 
транспортні послуги 

681,5 160,4 533,5 472,9 260,6 925,3 

– послуги поштової та 
кур’єрської служби 

6313,1 6321,1 7915,0 …1 …1 …1 
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Продовження табл. 2.30 
1 2 3 4 5 6 7 

Послуги, які пов’язані з 
подорожами, в т.ч.: 

15250,6 17136,1 19357,1 6025,6 6274,7 9405,3 

– під час відряджень, 
ділових переговорів 

– – – 97,2 91,5 41,0 

– під час інших ділових 
подорожей 

757,1 50,3 108,5 5207,5 5257,7 7721,7 

– пов’язані з освітньою 
подорожжю 

6086,1 5812,7 5706,7 …1 …1 …1 

– пов’язані з подорожжю з 
оздоровчою метою 

6999,3 9154,0 10655,7 – – – 

– туристичні послуги 316,9 357,5 687,6 714,0 919,8 1628,8 
Послуги з будівництва 1808,8 1266,2 1100,7 2606,2 9394,1 430,7 
Послуги зі страхування – – – – – – 
Послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю 

764,2 343,6 243,1 1766,5 2139,9 3889,6 

Роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності 

254,3 125,2 …1 4235,6 4053,8 5612,9 

Послуги у сфері телекомуні-
кації, комп’ютерні та інфор-
маційні послуги, в т.ч.: 

130348,9 141538,2 138182,3 6876,8 6160,1 6626,5 

– телекомунікаційні послуги – – – 894,9 1130,3 563,3 
– комп’ютерні послуги 113075,3 132776,2 129427,3 3481,3 3836,1 4525,0 
– інформаційні послуги 17273,6 8762,0 8755,0 2500,6 1193,7 1538,1 
Ділові послуги, в т.ч.: 10555,3 13275,2 22786,4 7083,3 9014,3 11255,9 
– дослідження та розробки 1077,1 1376,8 5701,9 300,3 132,8 68,3 
– професійні та 
консалтингові  

3395,0 4323,5 5215,5 4054,0 5848,1 6973,8 

– наукові та технічні  2717,6 3436,6 6356,0 995,7 1708,8 2320,7 
– сільського господарства та 
видобутку 

…1 …1 …1 …1 …1 …1 

– операційного лізингу 939,1 442,6 287,6 1399,0 1052,4 1438,4 
– пов’язані з торгівлею та 
посередницькі  

245,8 …1 …1 …1 …1 – 

– інші ділові послуги 1504,6 1137,8 811,1 245,8 177,0 350,9 
Послуги приватним особам, 
культурні та рекреаційні 
послуги 

869,0 203,4 334,9 …1 …1 …1 

Усього 369661,6 393659,8 462616,8 50226,9 79950,4 58305,4 
…1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 
статистичної інформації. 
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Щодо послуг, які найбільше залучені до індустрії туризму, в експорті 

Львівщини вони займають відносно 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. 

Таким чином, динаміка реалізованих послуг в цілому корелює з 

динамікою обороту роздрібної торгівлі. У 2017 році надання послуг у 

Львівській області суттєво скоротилося (на 12,53% у порівнянні з попереднім 

роком), що спричинило значне відставання від загальнодержавного зростання. 

Серед категорій споживачів послуг Львівщини стабільно переважають 

підприємства, які у 2017 році спожили послуг на 22 млрд. грн. (64,2% 

загального обсягу). Обсяг реалізованих населенню послуг щорічно зростав до 

2016 року, коли склав 27,6 млн. грн., але у 2007 році спостерігається зменшення 

цього показника на 20,2%. Лідерами серед міст Львівщини (крім обласного 

центру) щодо абсолютних значень обсягів надання послуг населенню у 2017 

році є міста Трускавець, Моршин та Дрогобич. Функціонування та динаміка 

розвитку сфери послуг Львівської області має виражену регіональну 

орієнтацію. Серед районів найбільше послуг населенню було реалізовано у 

Пустомитівському, Жовківському, Буському, Сокальському. В сільських 

районах Львівської області сфера послуг розвинута дуже слабко.  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Оборот роздрібної торгівлі по всіх районах та містах обласного 

значення Львівської області щорічно коливався із збереженням загальної 

тенденції до зростання, однак відбувалося це в більшості випадків за рахунок 
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інфляційних процесів. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі по 

Львівській області у 2015 році знизився на 1,6%, а у 2016 – ще на 12,7% у 

порівнянні з відповідними показниками попередніх років, а у 2017 р. 

спостерігається фактичне зростання цього індексу на 7,2%, що, однак, не 

дозволяє досягти результатів попередніх періодів. У 2017 році зростання цього 

показника можна спостерігати в усіх районах та містах Львівської області, 

найбільші темпи демонструють міста з розвиненою інфраструктурою 

лікувального туризму: Моршин, Борислав та Трускавець. Зростання фізичного 

обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2017 році спостерігалося в Золочівському, 

Буському, Радехівському та Турківському районах. 

2. Оборот роздрібної торгівлі на одну особу в містах обласного значення 

значно перевищує оборот по окремих районах. Найвищий оборот роздрібної 

торгівлі на одну особу в 2017 році спостерігається в містах Стрий (57,78 тис. 

грн.) і Львів (49,66 тис. грн.), який у майже 2 рази перевищив середній показник 

по Львівській області. Найнижчий рівень обороту роздрібної торгівлі на одну 

особу спостерігається в Дрогобицькому (5364 грн.) і Самбірському (6187 грн.) 

районах. Дещо краща ситуація у Радехівському (8894 грн.), Стрийському (8969 

грн.), Сокальському (9476 грн.), Миколаївському (9752 грн.), 

Старосамбірському (10394 грн.), Буському (11421 грн.), Кам’янка-Бузькому 

(11707 грн.), Перемишлянському (11767 грн.), Жидачівському (12051 грн.), 

Золочівському (13468 грн.) районах. Більшість цих районів, для яких 

характерний низький рівень обороту роздрібної торгівлі на одну особу, є 

об’єктами туристичної привабливості. 

3. 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. 

4. За забезпеченістю населення об’єктами роздрібної торгівлі передують 
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традиційні загальновизнані центри лікувально-оздоровчого та інших видів 

туризму міста. На 10 тисяч населення у 2013-2017 роках стабільно припадає 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 2016 році склала 

1842 кв. м. на 10 тисяч населення, що на 139 кв. м або 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 місцевості – 340 кв. м і знизилась на 19,2%. 

5. Сучасні формати в роздрібній торгівлі Львівської області складають 

лише 2% загальної чисельності об’єктів роздрібної торгівлі підприємств. 

Майже половина (45,1%) всіх нових форматів в роздрібній торгівлі розташовані 

у місті Львові. 8 одиниць знаходяться у місті Червоноград (11,3%), 6 – у 

Дрогобичі (8,5%), 5 – у Стрию (7,0%). 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. 

6. Індекс фізичного обсягу обороту ресторанного господарства Львівської 

області в цілому і в розрізі районів та міст обласного значення нижче 100%. 

Єдиний позитивний результат за цим показником демонструє 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 на перше місце 

виходять такі центри лікувального туризму, як міста Трускавець (3202,6 грн. на 

особу) і Моршин (2688,3 грн. на особу), а у сільській місцевості – Сколівський 

район (1626,5 грн. на особу). 

Досить непогані показники обороту ресторанного господарства на одну 

особу демонструють і інші центри туризму, такі як Турківський (593,66 грн.), 

Стрийський (392,55 грн.), Буський (388,29 грн.), Жовківський (389,06 грн.) 

райони. 
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7. 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%. З 2015 року у 

Львівській області бурхливо розвиваються стартапи середнього бізнесу 

ресторанної справи, тобто відкривалися об’єкти – великі ресторани на 200-400 і 

більше посадкових місць, часто з декількома залами, що надавали клієнтам 

можливість організації бенкетів та/або конференцій. Із загальної чисельності 

місць в об’єктах ресторанного господарства на кінець 2017 року лише 14,6% 

функціонувало в сільській місцевості. 

Диспропорція у забезпеченості населення об’єктами ресторанного 

господарства в містах та сільській місцевості Львівщини свідчить, насамперед, 

про переважання великих закладів у містах та більше акцентування на 

невеликих кафе та барах у сільській місцевості. 

8. Обсяг реалізованих послуг населенню і підприємствам протягом 2012-

2016 років щорічно зростав, однак у 2017 році надання послуг у Львівській 

області суттєво скоротилося (на 12,53%). Серед категорій споживачів послуг у 

Львівській області стабільно переважають підприємства, які у 2017 році 

спожили послуг на 22 млрд. грн., що складає 64,2% загального обсягу. 

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. Високі темпи зростання відносно 2016 року спостерігаються у 

Стрийському (на 173,53%), Перемишлянському (на 83,25%), Жидачівському 

(на 75,51%), Сколівському (на 62,38%), Сокальському (на 55,33%), 

Турківському (на 52,66%) районах. Найгірші темпи змін – падіння обсягів 

надання послуг населенню – демонструють Яворівський (на 8,73% менше, ніж 

у 2016 році), Городоцький (на 5,67%) та Пустомитівський (на 3,45%) райони. 



 178

9. 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. 

Положення, викладені у даному розділі, висвітлені у публікаціях [1, 2, 3, 

6, 8]. 
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РОЗДІЛ 3 
АДАПТАЦІЯ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ДО ВИМОГ КОНКУРЕНТНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ТУРИЗМУ 
 
3.1. Стратегічні засади забезпечення розвитку торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах  
 
Сучасному бізнес-середовищу характерні невизначеність, швидкість змін, 

зростання конкуренції та насиченість споживчих ринків, що зумовлює 
використання гнучких та адаптивних підходів при стратегічному управлінні 
подальшим розвитком вітчизняних суб’єктів господарювання. Запорукою не 
лише виживання, але й розвитку в сучасних складних, динамічних умовах є 
формування довготривалого уявлення про вектор розвитку підприємств та 
підтримка їх стійкості щодо різноманітних дестабілізуючих факторів. Науковці 
та практики одностайні в думці, що досягнення та забезпечення успіху в 
конкурентній боротьбі підприємств торговельної сфери можливе лише при 
формуванні чіткої стратегії розвитку, в якій повинні бути поєднані чіткі 
стратегічні орієнтири, адекватне сприйняття потенціалу та місця суб’єкта 
господарювання на ринку, а також передбачені заходи пристосування до різких 
змін умов зовнішнього середовища. 

Дослідженню стратегічних засад функціонування підприємств приділяли 
увагу такі зарубіжні та вітчизняні вчені як І. Ансофф, В. Герасимчук, У. Кінг, 
Н. Кузьмін, Б. Мізюк, Р. Каплан та інші. В їх наукових працях висвітлюються 
теоретичні аспекти щодо сутності, класифікації стратегій, особливостей їх 
формування, вивчено та апробовано зарубіжний досвід стратегічного 
управління підприємств. Проте, додаткової уваги потребує дослідження 
особливостей розробки та реалізації стратегій розвитку торгівлі в туристично-
рекреаційних зонах в сучасних умовах. Варто зауважити, що стратегія розвитку 
торгівлі є об’єктом загальнодержавного та регіонального стратегічного 
планування. Проте стратегічні засади державної підтримки розвитку торгівлі в 
туристично-рекреаційних зонах стануть об’єктами дослідження надалі. Відтак, 
насамперед доцільно розглянути стратегічні аспекти розвитку торгівлі в 
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туристично-рекреаційних зонах. 
В теорії стратегічного управління стратегія є базовим поняттям, вона 

вважається механізмом узгодження цілей розвитку, наявного потенціалу та 

мінливості зовнішнього середовища. Відштовхуючись ві цілей розвитку, 

стратегія виступає інструментом визначення засобів для перетворення 

стратегічних намірів в реальні ринкові переваги. Використовуючи ефективні 

методи взаємодії з зовнішніми факторами впливу, стратегія в умовах високої 

невизначеності середовища координує адаптаційні заходи до зовнішніх 

стратегічних змін. Часто ефективній реалізації обраної стратегії 

перешкоджають неузгодженість внутрішніх процесів організації, їх 

невідповідність ринковим засадам управління. Стратегічне планування 

дозволяє організації обрати раціональні шляхи розвитку і створити завдяки 

цьому конкурентні переваги на зовнішніх ринках. Відтак, основним завданням 

стратегічного планування є  підготовка організації до функціонування у 

безперервно і непередбачувано мінливому просторі зовнішнього середовища. 

Основним же інструментом досягнення стратегічної мети сьогодні є ефективна 

багатовекторна взаємодія елементів внутрішнього і зовнішнього середовищ 

організації, координація цілей, матеріальних, організаційних та людських 

ресурсів.  

В загальному вигляді стратегія розвитку торговельного підприємства 

передбачає чітке визначення дій та встановлює обсяг і розподіл ресурсів, 

необхідний для досягнення підприємством основної цілі, в даному випадку, – 

забезпечення розвитку. Результатом  вдалої стратегії розвитку організації є 

чітке розроблення пріоритетів, загальних напрямів розвитку господарської 

діяльності, визначення необхідності залучення інвестицій та їх джерел, 

можливості отримання прибутку та його спрямування на самоінвестування 

згідно обраних пріоритетів. Вдала стратегія розвитку відзначається рядом 

відмінних рис [1]: 

1. Розробка стратегії не передбачає конкретизації шляхів її досягнення, 

фінальний етап її розробки полягає у затвердженні пріоритетних напрямів 



 181

розвитку, поступово досягаючи які, організація забезпечує посилення власних 

конкурентних позицій на ринку та економічне зростання. 

2. Відповідно до обраного виду стратегічного планування, її позиції 

використовуються в якості підґрунтя для визначення загальних шляхів 

розвитку, а конкретизація відбувається вже в процесі її реалізації і полягає в 

уточненні окремих позицій стратегії, пошуку оперативних інструментів для її 

досягнення та відмови від напрямів, що її заперечують чи утруднюють 

досягнення. 

3. Розроблена стратегія втрачає актуальність у разі небажаного для 

організації розвитку чи загрозливих подій у зовнішньому середовищі. 

4. Під час розробки стратегічних напрямів розвитку організації 

неможливо повністю осягнути всі потенційні можливості розвитку організації. 

Відповідно, розроблення стратегічних планів багато у чому відбувається в 

умовах невизначеності і завжди спирається на неповну інформацію. 

5. Отримання організацією оновлених потоків інформації може призвести 

до необхідності її коригування чи перегляду, часткового або повного, вже 

розроблених і затверджених стратегічних напрямів розвитку. Отож, дуже 

важливим аспектом стратегування є чутливість та еластичність стратегічного 

управління. 

Таким чином, в процесі дослідження методичних аспектів обґрунтування 

стратегічних засад забезпечення розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах, доцільно розробити методичні рекомендації щодо обґрунтування таких 

стратегії та визначити стратегічні альтернативи з врахуванням особливостей 

функціонування та розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах. 

У загальному вигляді процес розробки стратегії розвитку складається з 

таких етапів: визначення і формування цілей, які необхідно досягнути в 

майбутньому; стратегічний аналіз середовища функціонування та потенційних 

можливостей підприємства; обґрунтування стратегічного вибору підприємства; 

розробка стратегії та комплексу заходів для її реалізації; реалізація стратегії; 

оцінка її ефективності. З врахуванням основних теоретичних вимог щодо 
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формування стратегії, доцільно сформувати стратегічні засади забезпечення 

розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах та обґрунтувати кожен етап 

цього процесу. 

Першим етапом формування стратегічних засад забезпечення розвитку 

торгівлі є встановлення основної мети, яка повинна відображати цілеорієнтацію 

суб’єктів торгівлі на тривалу перспективу. Основною комплексною 

стратегічною метою будь-якого підприємства є його розвиток, який в самій 

стратегії конкретизується в показниках, їх величинах та завданнях, що дозволяє 

формалізувати мету на майбутнє. 

В загальному вигляді про розвиток торгівлі як сфери національної економіки 
судимо за зростанням кількості учасників ринку, їх якісною позитивною 
динамікою, збільшенням товарообороту, оборотністю товарних запасів, 
продуктивністю та результативністю використовуваних ресурсів. Разом з тим, 
розвиток галузі забезпечується розвитком її підприємств. 

Розвиток на рівні підприємства взагалі являє собою процес якісних та 
кількісних позитивних змін, викликаних переважно економічною роботою 
підприємства, адекватний умовам діяльності підприємства. Про розвиток 
підприємства можна говорити в довгостроковому періоді, коли зміни мають 
позитивну динаміку тривалий час, коли кількісні зміни стимулюють якісні. Тобто, 
зростання основних показників діяльності суб’єктів торгівлі спонукає охоплення 
більшої частки ринку, більшого задоволення потреб споживачів, їх прихильність та 
імідж підприємства. Взаємна залежність позитивної зміни якісних та кількісних 
показників при формуванні стратегічних засад розвитку підприємств торгівлі 
туристично-рекреаційних зон дозволяє формалізувати і деталізувати цілі, які 
забезпечуватимуть досягнення мети розвитку підприємства. При цьому, важливо 
застосувати науковий підхід до взаємного узгодження цілей розвитку. 

В сучасних наукових дослідженнях питань розвитку підприємства 

зустрічаємо процесний, результативний та ситуаційний підходи щодо розгляду 

змісту розвитку. Проте, на відміну від названих, вважаємо, що основоположним 

при формуванні цілей розвитку підприємств торгівлі туристично-рекреаційних 

зон врахування всіх інтересів учасників торговельного процесу – власників 
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підприємств, їх працівників, споживачів (покупців) та держави. 

 Інтереси держави пов’язані зі зростанням надходжень до бюджету в якості 

податків, сплачених як частка доданої вартості товару, з прибутку, з реалізації 

окремих (підакцизних) видів товарів. Врахування інтересів споживачів 

(клієнтів) торговельних підприємств повинно бути основоположним при 

формуванні цілей розвитку. Адже задоволення потреб споживачів в товарах та 

послугах торговельних підприємств спонукає формування позитивного іміджу 

підприємства та розширення частки ринку, стимулює зростання товарообороту, 

прибутку, і вартості такого бізнесу. Таким чином, розвиток підприємств 

торгівлі як стратегічна мета може реалізуватись через досягнення цілей їх 

учасників в довгостроковому періоді (рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Взаємозв’язок стратегічної мети та цілей розвитку підприємств 

торгівлі з врахуванням інтересів їх учасників  
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Після визначення мети та цілей формування стратегічних засад розвитку 

торгівлі туристично-рекреаційних зон, досліджуються ключові фактори впливу 

на діяльність підприємств. Вивчаючи середовища функціонування 

підприємства, традиційно досліджується внутрішнє і зовнішнє середовище з 

точки існування загроз та можливостей для досягнення цілей розвитку. 

Важливу роль при формуванні стратегічних засад розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах відіграє дослідження впливу зовнішнього 

середовища на діяльність торговельних підприємств. При цьому важливо 

використовувати максимально повну, достовірну та актуальну інформацію про 

основні фактори зовнішнього середовища підприємств торгівлі. Зокрема, для 

характеристики факторів як макро-, так і мікросередовища, доцільно 

використовувати статистичні збірники, одноразові суцільні спостереження, 

закони, постанови, нормативно-правові акти, прогнози експертів, рейтинги 

країни (регіонів) стосовно основних проблем господарювання в Україні, 

інтернет-ресурси, засоби масової інформації, статути, договори, звіти 

підприємств та організацій, усну інформацію.  

Проведення стратегічного аналізу з виявленням загроз та можливостей (на 

основі уявлення про сильні й слабкі сторони підприємств торгівлі туристично-

рекреаційних зон з використанням відомих методів SWOT, WOTS-up, TOWS-

SWOT аналізу тощо) є основою для формування стратегічних засад розвитку 

торгівлі. Обґрунтовані та адекватні ситуації висновки дозволять визначити 

вектор формування стратегічних рішень на найближчу перспективу. 

 Для врахування впливу факторів на потенційний розвиток торгівлі 

туристично-рекреаційних зон обрано методологію SWOT-аналізу, яка 

допоможе наочно співставити визначені нами сильні та слабкі сторони 

внутрішнього функціонування торгівлі із виявленими сприятливими 

можливостями та загрозами ринкового середовища. «Можливості підприємства 

є позитивними факторами (тенденціями та явищами) зовнішнього середовища, 

що можуть сприяти збільшенню обсягу товарообороту і прибутку. Загрозами є 

негативні фактори (тенденції і явища) зовнішнього середовища, що можуть 
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призвести за відсутності відповідної реакції підприємства до значного 

зменшення товарообороту та прибутку» [6]. До категорії сильних сторін 

торговельного підприємства відноситься сукупність його конкурентних 

переваг. Водночас, групу слабких сторорін формує низка виявлених недоліків в 

організації роботи підприємства, які суттєво його конкурентному розвитку 

Сильні та слабкі сторони підприємств торгівлі туристично-рекреаційних зон 

доцільно виявляти на основі аналізу їх господарської діяльності. Для 

проведення SWOT-аналізу (табл.3.1) торгівлі туристично-рекреаційних зон 

доцільно використати дані проведеного аналізу.  

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

торгівля в туристично-рекреаційних зонах Львівської області для свого 

розвитку має більше перешкод, ніж можливостей як ззовні, так і у 

внутрішньому середовищі. Врахування такого кризового стану повинно бути 

основним при пошуку можливостей для подальшого довготривалого розвитку. 

Воно передбачає обґрунтування стратегічних рішень розвитку торгівлі. У 

загальному вигляді на основі аналізу матриці SWOT можна сформувати 

наступні чотири стратегічні рішення розвитку торгівлі туристично-

рекреаційних зон в існуючих умовах: 

1. За умови переважання сил і можливостей підприємства (поле SO), 

торговельні підприємства можуть реалізувати стратегії, направлену на 

зміцнення своїх ринкових позицій, розширення частки ринку, диверсифікацію 

торговельної діяльності. Сприятлива фінансова ситуація дає можливість 

збільшення обсягів товарообороту, прибутку, збільшення вартості бізнесу та 

придбання конкурентних фірм, що працюють у даному секторі економіки. За 

таких обставин є можливість для розвитку торгівлі. 

Якщо суб’єкти торгівлі, маючи слабкі сторони, фнкціонують в 

сприятливому середовищі (поле WO), стратегія їх розвитку повинна бути 

спрямованою на збільшення товарообороту та прибутку при одночасній 

ліквідації недоліків: покращенні фінансового стану, зменшенні витрат, 

підвищенні продуктивності праці персоналу тощо.  
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Таблиця 3.1 

Матриця SWOT-аналізу розвитку торгівлі в туристично-рекреаційній зоні 

Львівської області 

Фактори впливу 

О Т 
Розвиток туризму в Україні Кризовий стан економіки 

держави, висока інфляція 
Розвиток сучасних форматів 
торговельних підприємств 

Висока конкуренція в торгівлі 
та ресторанному господарстві 

Зростання товарообороту 
ресторанного господарства, 
особливо в центрах туризму 

Низька купівельна 
спроможність населення, 
особливо в сільській місцевості 

Скорочення чисельності 
дрібнороздрібної мережі 

Постійна зміна потреб і смаків 
споживачів 

Можливість реалізації 
імпортних товарів за 
доступними цінами 

Недосконалість законодавчої 
бази, нестабільність 
економічної політики уряду 

Діяльність та підтримка 
громадських об’єднань  

Низька якість товарів, що 
впливає на імідж торгівлі 

 Низька інвестиційна 
активність, відсутність 
державної фінансової 
підтримки галузі 

 Конкуренція ринків та 
позамагазинних каналів 
продажу, «тінізація» торгівлі 

S SO ST 
Існування ентузіазму та 
креативності у підприємців 

 

Використання власних сильних 

позицій та сприятливих 

зовнішніх умов для досягнення 

цілей розвитку 

 

Використання власних сильних 

позицій та врахування загроз 

ззовні для досягнення цілей 

розвитку 

Рівень оплати праці вищий 
соціальних стандартів та 
відповідний галузевому 
Наявність особистих коштів 
підприємців для організації 
бізнесу 
Зручне місце розташування в 
туристичних зонах 
Ефективні господарські зв’язки  

W WO WT 
Недостатність фінансових 
ресурсів 

 

Використання сприятливих 

зовнішніх умов при власних 

слабких можливостях для 

досягнення цілей розвитку 

  

Врахування зовнішніх загроз та 

власних слабких можливостей 

для досягнення цілей розвитку 

Висока витратоємність 
організації бізнесу сучасного 
формату 
Низький термін окупності 
капіталу 
Низька оборотність капіталу 
Високі вимоги до матеріально-
технічної бази та сучасного 
оснащення в торгівлі та 
ресторанному господарстві 
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Прийняття стратегічного рішення щодо розвитку таких торговельних 

підприємств повинно ґрунтуватися на оцінці його внутрішніх проблем. 

За умов функціонування суб’єктів торгівлі з сильними внутрішніми 

позиціями в несприятливому зовнішньому середовищі (поле ST) їм доцільно 

реалізувати свій потенціал на інших ринках (товарних, географічних) чи в 

інших сферах діяльності. Підвищення якості торговельних послуг, перегляд 

асортиментної політики, освоєння інших видів діяльності, створення нових 

структурних підрозділів дозволять не лише зміцнити конкурентні позиції 

підприємства, але й забезпечать його розвиток.  

2. Розвиток суб’єктів торгівлі зі слабкими позиціями та в умовах 

несприятливого зовнішнього середовища (поле WT) може здійснюватися на 

основі отримання консультацій, запозичення досвіду спеціалістів у галузі 

антикризового управління, шляхом вдосконаленню асортименту, розгляду 

можливостей диверсифікації, за необхідності – зниження обсягів діяльності, 

зниження витрат з метою отримання максимального прибутку в 

короткостроковому періоді.  

3. Для обґрунтування набору стратегічних рішень щодо розвитку 

торгівлі туристично-рекреаційних зон пропонується, окрім факторів 

внутрішнього і зовнішнього середовища, врахувати особливості покупців – 

клієнтів даних торговельних підприємств. Зокрема, варто врахувати, що в 

туристично-рекреаційних зонах можна виділити такі категорії покупців, як 

постійні покупці та туристи ( чи відпочиваючі). Їх розмежування зумовлене 

специфічною клієнтською (купівельною) поведінкою, насамперед. Зокрема, 

постійні покупці (переважно місцеві мешканці) зорієнтовані на товари звичного 

асортименту, часто мають переваги чи уподобання щодо якості товару, 

конкретного товаровиробника та зорієнтовані в цінах на стандартний для себе 

асортимент товару. Туристам (відпочиваючим) досить часто є привабливими 

сувеніри з відображенням особливостей місця їх відпочинку, товари, відсутні у 

них вдома (іншого товаровиробника, іншого пакування, тощо), продукти 

харчування обмеженого асортименту (такі, що не потребують тривалого 
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приготування чи взагалі термічної обробки). В туристично-рекреаційних зонах 

торговельні підприємства за особливостями організації своєї діяльності, 

формування асортименту товарів, з врахуванням місця розташування можуть 

бути зорієнтовані на постійних покупців (місцевих мешканців), туристів 

(відпочиваючих), а можуть бути універсальними і орієнтуватись на обох 

категорій покупців. Врахування таких особливостей клієнтської поведінки 

можуть суттєво відрізняти формування стратегічних засад розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах. Відтак, доцільно врахувати особливості різних 

категорій покупців, на які зорієнтовані у своїй діяльності торговельні 

підприємства, у поєднанні з результатами SWOT-аналізу для формування 

стратегічного набору альтернатив (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

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 

 

Для обґрунтування стратегічного набору альтернатив розвитку торгівлі 

туристично-рекреаційних зон досліджено найпоширеніші, вивірені практикою 

та широко висвітлені в літературі стратегії розвитку бізнесу, які називаються 
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базисними, або еталонними [8, с.307; 14, с. 115], а також адаптовані до умов 

функціонування сучасних торговельних підприємств [9, с.212; 11, с.126; 13, 

с.180]. При формуванні даного стратегічного набору альтернатив враховано 

особливості сучасного функціонування торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах. 

 Отже, в таблиці 3.2 сформульовано стратегічний набір альтернатив 

розвитку торгівлі туристично-рекреаційних зон. Доцільно зупинитись на 

кожній запропонованій стратегічній альтернативі та обґрунтувати доцільність її 

застосування в конкретному випадку. 

1. Інноваційна стратегія – передбачає реалізацію комплексу цілей та 

установок, правил прийняття рішень і способів переведення підприємства в 

новий стан шляхом впровадження інновацій – технологічних, продуктових, 

організаційних, управлінських, економічних, соціальних і позиціонування 

підприємства на конкурентних ринках товарів і послуг. Тобто передбачає 

впровадження комплексу заходів реформуючого характеру, до дозволять таким 

торговельним підприємствам набути нового виду (сучасного формату торгівлі), 

надавати нові види торговельних послуг. Підприємства торгівлі туристично-

рекреаційних зон, які мають достатній внутрішній потенціал і не мають 

перешкод для розвитку ззовні, орієнтуючись на вимоги ринку та уподобання 

покупців, повинні прагнути оволодіти всіма категоріями покупців, 

задовольняючи їх потреби в товарах та послугах. 

2. Стратегія залучення клієнтів. Маючи достатньо сил у внутрішньому 

середовищі та не відчуваючи суттєвих перешкод ззовні торговельні 

підприємства туристично-рекреаційних зон, зорієнтовані на туристів 

(відпочиваючих) як основних своїх покупців, мають змогу розширювати свою 

діяльність шляхом реалізації стратегії залучення клієнтів. Орієнтуючись на 

залучення ще однієї категорії клієнтів, чи на максимально повне охоплення 

своєї цільової групи, таким підприємствам доцільно сформувати потенційне 

коло споживачів, визначити основні критерії цільової споживчої аудиторії 

(ціна, асортимент, додаткові торговельні послуги) та створити позитивний 
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імідж на ринку. 

3. Стратегія прискореного зростання –для підприємств торгівлі, у яких 

немає перешкод ні з середини, ні ззовні, які охопили своїми торговельними 

послугами обидві категорії споживачів. Прискорення динаміки товарообороту, 

прибутку, частки ринку, продуктивності праці, зарплат – є прагненням багатьох 

підприємств і повинно використовуватись за умови відсутності для цього 

перешкод. 

4. Стратегія розвитку ринку (розширення асортименту) – перша із 

запропонованих нами стратегій розвитку торгівлі, коли у підприємств 

достатньо власних сил, проте існують перешкоди для розвитку ззовні. Така 

стратегія рекомендована для торговельних підприємств, орієнтованих на 

постійних покупців ( переважно місцевих мешканців) і спрямована на 

дослідження споживчих уподобань клієнтів, вивчення товарних пропозицій, 

можливостей оптимізації цін, та розширення асортименту товарів для зростання 

кількості покупців, нарощування частки внутрішнього ринку. 

5. Стратегія зміцнення ринкової ніші –торговельні підприємства, 

маючи достатні власні сили та перешкоджаючі розвитку фактори зовнішнього 

середовища, орієнтуючись переважно на туристів в якості основної цільової 

аудиторії, повинні прагнути до розширення клієнтської складової шляхом 

пропозиції товарів-супутників, удосконалення післяпродажного 

обслуговування, надання знижок постійним клієнтам. 

6. Стратегія обмеженого зростання рекомендується суб’єктам торгівлі 

туристично-рекреаційних зон, які охоплюють обидві категорії покупців, мають 

достатньо потенціалу для подальшого розвитку, проте зустрічають перешкоди з 

зовнішнього середовища. Зниження купівельної спроможності населення, 

високий рівень інфляції, нестабільність економічної та політичної ситуації в 

державі – це ті фактори, які стримують розвиток торгівлі. Знижується індекс 

споживчих настроїв, який відображає не бажання населення країни придбавати 

будь-які товари, прагнення до заощаджень в умовах песимістичного 

майбутнього (навіть на недовготривалу перспективу). Відтак, прагнення до 
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стрімкого нарощування показників господарювання вважаються 

необґрунтованими. Проте, володіючи достатнім потенціалом, доцільно 

намагатись максимально задовольняти потреби споживачів, прагнути 

збільшити товарооборот, чисельність обслуговуваного населення та власний 

прибуток. 

7. Стратегія залучення додаткових ресурсів рекомендується для 

підприємств торгівлі туристично-рекреаційних зон, які мають сприятливі умови 

для розвитку ззовні, проте не достатньо власного потенціалу і обслуговують 

переважно постійних покупців (місцевих мешканців). Для подальшого розвитку 

таким підприємствам насамперед необхідно додатково залучити ресурси для 

нарощування власних потужностей (розширення матеріально-технічної бази, 

закупівлі більших партій товарів, залучення більш кваліфікованих чи більшої 

кількості персоналу). 

8. Стратегія диверсифікації рекомендується суб’єктам торгівлі 

туристично-рекреаційних зон, націлених в своїй діяльності здебільшого на 

обслуговування туристів (відпочиваючих). При цьому, у підприємств немає 

перешкод для розвитку ззовні, але не вистачає власного потенціалу. Залучення 

додаткових коштів у такий бізнес може бути проблемним через обмежене коло 

споживачів та їх нестабільність. Проте розвиток таких підприємств можливий 

при організації додаткових, суміжних видів діяльності. Тобто, в центрі розвитку 

залишається, наприклад, торгівля сувенірною продукцією, проте паралельно 

розвивається можливість створення певних видів сувенірів за взірцями, 

розмірами покупцями, на замовлення. 

9. Стратегія консолідації. Маючи можливості ззовні та не маючи 

достатньо власних сил, торговельні підприємства, орієнтовані на обидві групи 

покупців, повинні намагатись забезпечити власний розвиток шляхом утримання 

клієнтів, насамперед, максимально задовольняючи їх потреби в кількості, 

якості та асортиментів товарів 

10. Стратегія скорочення витрат – це перша зі стратегій розвитку 

торгівлі в туристично-рекреаційних зонах, рекомендована для підприємств з 
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недостатнім власним потенціалом, які існують в умовах загроз з боку 

зовнішнього середовища, орієнтовані переважно на постійних покупців. Така 

стратегія передбачає створення можливостей для розвитку шляхом набуття 

лідерства за витратами. Тобто, максимальне скорочення витрат дозволить за 

інших рівних умов забезпечити очікувану масу прибутку, з іншого боку, 

запропонувати покупцеві кращі ціни на товари, що, свою чергу сприятиме 

збільшенню товарообороту. 

11. Стратегія «Збір урожаю» допускає відмовлення від довгострокового 

погляду на бізнес на користь максимального одержання доходів у 

короткостроковій перспективі. Ця стратегія рекомендується торговельним 

підприємствам туристично-рекреаційних зон, орієнтованих в своїй діяльності 

на туристів, як основних покупців, в яких є перешкоди для розвитку як ззовні, 

так і внутрішні. Ця стратегія допускає скорочення витрат на закупівлі, на 

робочу силу та максимальне отримання доходу від розпродажу наявних 

товарних запасів при скороченні діяльності. 

12. Стратегія вичікування (ліквідації) – рекомендується суб’єктам 

торгівлі туристично-рекреаційних зон, орієнтованих в своїй діяльності на 

обидві категорії покупців, в яких є внутрішні та зовнішні перешкоди для 

розвитку. Це антикризова стратегія, проте при правильній її реалізації, згодом 

можна досягти розвитку. Передбачає рішення комплексу проблем виходу з 

кризи тільки після досягнення зрілого етапу розвитку кризового стану. Це 

відбувається, коли не перешкоджають настанню кризи, але готуються 

реалізувати всі нововведення, що будуть породжені цією кризою. В разі не 

можливості подолання кризи рекомендується застосувати стратегію ліквідації – 

продати, закрити бізнес.  

Названі стратегічні рішення розвитку торгівлі туристично-рекреаційних 

зон можна вважати базовими, типовими. Прийняття певного стратегічного 

рішення конкретним торговельним підприємством на практиці повинні 

конкретизуватися з врахуванням індивідуальних характеристик та 

особливостей його функціонування.  
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Загалом результати аналізу середовища господарювання, розвитку торгівлі 

та SWOT-аналізу свідчать, що в сучасних умовах торговельні підприємства з 

сильними і слабкими внутрішніми позиціями функціонують у період кризових 

явищ економіки держави в несприятливому зовнішньому середовищі. Отже, 

формування стратегічних рішень розвитку торгівлі доцільно звести до оцінки 

рекомендацій щодо полів «ST» та «WT».  

 

3.2. Напрями забезпечення інноваційного розвитку суб’єктів торгівлі  

 

Розвиток економіки України в значній мірі залежить від забезпечення 

розвитку торгівлі, як провідної сфери господарювання. Розвиток торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах забезпечує зростання задоволення потреб 

населення в товарах та торговельних послугах, з однієї сторони. З іншої сторони, 

розвиваючись, торгівля стимулює і розвиток вітчизняного виробництва, сфери 

послуг, фінансової сфери тощо. Разом з тим, розвиток торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах в сучасних умовах зумовлений впливом багатьох негативних 

факторів: нестабільність економіки держави, нестабільність національної валюти, 

зростання безробіття, зниження купівельних доходів населення, що в свою чергу 

спонукає туристів та відпочивальників прагнути «дешевшого» відпочинку та 

оздоровлення, намагатись мінімально витрачати кошти – це далеко не весь перелік 

перешкод для стабільного розвитку торгівлі в Україні. За таких умов виникає 

необхідність пошуку можливостей розвитку однієї з найважливіших сфер 

господарювання держави – торгівлі з використанням науково обґрунтованих 

методів та розрахунків. 

Важливу роль в підтвердженні теорій, гіпотез в економічних 

дослідженнях становить використання багатовимірних статистичних методів. 

Серед них виділяємо факторний, дискримінантний, кластерний та 

таксономічний аналіз, які дозволяють класифікувати сукупності об’єктів, 

дослідити зв’язок між ними. В умовах динамічного розвитку високого ступеня 

невизначеності зовнішнього середовища використовується система 
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різноманітних показників для дослідження явища (об’єкту) – торгівлі, які 

необхідно систематизувати та проаналізувати для вирішення проблем. Відтак, 

таксономічний аналіз володіє сукупністю алгоритмів систематизації та 

узагальнення, які дозволяють обґрунтувати прийняття раціональних 

управлінських рішень. 

Доцільність застосування таксономічного аналізу для оцінки 

можливостей розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах обумовлена 

кількома причинами. Зокрема, важливо дослідити стан торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах як системи, яка залежить від багатьох факторів, визначити 

напрям впливу таких факторів при формуванні можливостей інноваційного 

розвитку торгівлі. Крім того, такий підхід, з використанням даних регіональної 

статистики дозволяє визначити необхідність впровадження інновацій для 

розвитку торгівлі в різних регіонах з врахуванням існуючих перешкод і 

можливостей. 

Застосування таксономічного аналізу для дослідження розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах як системи ґрунтується на доцільності 

розподілу дослідження індикаторів розвитку торгівлі на можливість її розвитку. 

В результаті проведення таксономічного аналізу очікується вирішення 

проблеми впорядкування «багатомірності системи cтocoвнo нoрмaтивнoгo 

вeктoрa-eтaлoнa. Викoриcтaння мeтoду тaкcoнoмiї дoпoмoжe “згoрнути” 

бaгaтoмiрний cтaтиcтичний мaтeрiaл, щo хaрaктeризує cиcтeму у чaci тa 

прocтoрi, в єдину кiлькicну хaрaктeриcтику» [3, с.293], тoбтo дacть змoгу 

сформувати узaгaльнювaльну oцiнку стану розвитку торгівлі як системи через 

призму основних показників розвитку торгівлі.  

При розрахунках таксономічного показника використано алгоритм 

здійснення таксономічного аналізу (рис. 3.2). Інформаційною базою для 

проведення таксономічного аналізу розвитку торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах виступають вибіркові показники стану торгівлі, об’єднані в 

три групи за сферами господарювання (безпосередньо торгівля, ресторанне 

господарство та послуги) Львівської області за 2010-2014 роки (таблиці 1, 2, 3 
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додатку М). При цьому, вихідні дані кожної таблиці прирівнюються в три 

рівнозначні матриці вхідних даних.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 3.2. Aлгoритм прoвeдeння тaкcoнoмiчнoгo aнaлiзу рoзвитку системи*  
*адаптовано автором з використанням рекомендацій [3, с. 294]  

 

Відтак, факторними ознаками вважаються досліджувані показники, а 

об’єктами дослідження – роки. Це дозволить визначити кількісні інтегровані 

ПОСЛІДОВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО 
АНАЛІЗУ 

1 

Сформувати матрицю вихідних даних для дослідження  

Стандартизувати значення матриці досліджуваних елементів 
(індикаторів) 

2 

Поділ досліджуваних (індикаторів) розвитку системи на 
стимулятори та дестимулятори 

3 

4 

6 

5 

Сформувати вектор  - еталон розвитку досліджуваної групи 
показників 

Визначити відстань між окремими змінними та вектором – 
еталоном інноваційного розвитку торгівлі  

Визначити таксономічний показник розвитку системи 
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показники стану торгівлі в туристично-рекреаційних зонах Львівської області 

за окремими сферами господарювання та узагальнюючий показник. Для 

визначення узагальнюючого, інтегрованого показника стану торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах, сформовано четверту матрицю шляхом 

дописування рядків матриць У2 та У3 до даних матриці У1 (таблиця 4 додатку 

М). Таким чином, для проведення таксономічного аналізу стану торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах отримано 4 матриці: 

У1 – для дослідження стану торгівлі як сфери господарювання, розміром 

6х5; 

У2 – для дослідження стану ресторанного господарства як сфери 

господарювання, розміром 5х5; 

У3 – для дослідження стану послуг як сфери господарювання, розміром 

5х5; 

У4 – для визначення інтегрованого показника розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах, розміром 16х5.  

Відповідно до умов багатовимірного статистичного аналізу, кожен із 5 

рядків сформованих матриць являє собою точки відповідного багатовимірного 

простору. 

 Оскільки всі досліджувані показники мають різні вимірники (натуральні, 

відносні), проводиться стандартизація досліджуваних ознак. Вона дозволяє 

позбутися одиниці виміру, як вартісної, так і натуральної. «Одночасно 

відбувається вирівнювання дисперсії (кожна дисперсія стає рівною одиниці), а 

також значень ознак (усі середні арифметичні рівняються нулю), що небажано, 

тому що через це кожна ознака однаковою мірою впливає на результати 

аналізу. Тому в деяких випадках встановлюють ієрархію ознак, 

використовуючи відповідні коефіцієнти ієрархії, що диференціюють ознаки за 

їх важливістю для дослідження, що проводиться. Коефіцієнти визначаються на 

основі якісного аналізу або за допомогою відповідних методів» [16, с.35]. 

Елементи ( ) стандартизованих матриць обчислюються за формулою: 
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   ,          (3.1) 

де  ij елемент стандартизованої k-ї матриці (і=1,n; j=1,p; k=1.4), 

 ij елемент вихідної k-ї матриці, 

усереднене значення елементів за і-тий рядком k-ї матриці, 

стандартні відхилення для j-тої ознаки k-ї матриці, які визначаються за 

формулою: 

  =         (3.2) 

В результаті проведення процедури стандартизації матриць, отримано 4 

стандартизовані матриці стану торгівлі в туристично-рекреаційних зонах: 

   

Х1= 
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Узагальнена трансформована матриця Х4 має такий вигляд: 

-1,48 -0,53 0,30 0,81 0,89 
1,20 0,83 -0,13 -1,07 -0,84 

-1,63 0,46 -0,23 0,46 0,93 
0,21 0,48 1,01 -0,05 -1,65 

-1,63 0,77 0,85 0,05 -0,04 
-0,23 1,04 0,83 -0,16 -1,47 

-1,44 -0,17 0,72 1,14 -0,25 
1,30 0,25 0,26 -0,40 -1,42 
0,98 0,87 0,26 -1,04 -1,07 
0,86 0,93 0,35 -1,03 -1,10 

-1,19 -0,74 -0,08 1,08 0,93 

-1,52 -0,36 0,12 0,84 0,92 
-1,34 -0,34 -0,10 0,39 1,39 
-1,41 -1,41 -0,02 0,04 -0,02 
0,13 0,06 -1,60 1,16 0,26 

-1,07 -0,90 -0,03 0,83 1,17 
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Х4 =  

 

 

 

 

 

 

 

Наступним етапом таксономічного аналізу розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах як системи, є диференціація ознак. При цьому 

всі змінні поділяються на стимулятори та дестимулятори. Підставою для такого 

поділу є дослідження впливу характеру зміни кожного показника на зміну 

стану об’єкта (торгівлі). Якщо позитивна динаміка показника відображає 

розвиток торгівлі, така ознака є стимулятором. Якщо позитивна динаміка 

показника негативно відображається на розвитку торгівлі, така ознака є 

дестимулятором. 

Опрацювання показників стану торгівлі за матрицями У1-У3 показав, що 

більшість обраних для дослідження показників – стимулятори розвитку торгівлі 

в туристично-рекреаційних зонах, за винятком показників: кількість об’єктів 

торгівлі, які припинили діяльність (Х6) та рівень тінізації послуг тимчасового 

розміщування (Х16).  

«Поділ індикаторів на стимулятори й дестимулятори – основа для 

побудови вектора – еталона» [3, с.301]. Елементи цього вектора мають 

-1,48 -0,53 0,30 0,81 0,89 
1,20 0,83 -0,13 -1,07 -0,84 

-1,63 0,46 -0,23 0,46 0,93 
0,21 0,48 1,01 -0,05 -1,65 

-1,63 0,77 0,85 0,05 -0,04 
-0,23 1,04 0,83 -0,16 -1,47 
-1,44 -0,17 0,72 1,14 -0,25 
1,30 0,25 0,26 -0,40 -1,42 
0,98 0,87 0,26 -1,04 -1,07 
0,86 0,93 0,35 -1,03 -1,10 

-1,19 -0,74 -0,08 1,08 0,93 
-1,52 -0,36 0,12 0,84 0,92 
-1,34 -0,34 -0,10 0,39 1,39 
-1,41 -1,41 -0,02 0,04 -0,02 
0,13 0,06 -1,60 1,16 0,26 

-1,07 -0,90 -0,03 0,83 1,17 
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координати та формуються за рахунок значень показників за формулою (3.3): 

     ,     (3.3) 

Таким чином, визначено координати вектору-еталону для кожної 

досліджуваної групи показників , які мають наступний вигляд: 

= {0,89; 1,20; 0,93; 1,01; 0,85; -1,47 }, 

= {1,14; 1,30; 0,98; 0,93; 1,08}, 

= {0,92; 1,39; 0,04; 1,16; -1,07}, 

= {0,89; 1,20; 0,93; 1,01; 0,85; -1,47; 1,14; 1,30; 0,98; 0,86; 1,08; 0,92; 1,39; 

0,04; 1,16; -1,07}. 

Наступним етапом визначення таксономічного показника рівня розвитку 

системи є встановлення відстані між окремими спостереженнями (періодами) і 

вектором-еталоном. Відстань між точкою – одиницею й точкою Р0 

розраховується за формулою: 

     =  ,       (3.4) 

 де  – стандартизоване значення j-ого показника в період часу і; 

 – стандартизоване значення i-ого показника в еталоні.  

Розраховані значення Сіо за кожною групою показників стану торгівлі 

об’єднані в таблиці 3.3.  

Для кожної з досліджуваних сукупностей показників (підсистем) 

знаходимо коефіцієнти  розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах, 

за формулою: 

  ,         (3.5) 

де  – таксономічний показник, який відображає вплив сукупності 

показників на розвиток торгівлі; 

       = ,       (3.6) 

      =  + 3 ,       (3.7) 
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     =       (3.8) 

Таблиця 3.3 

Таксономічні показники розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах за 2013-2017 роки 

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 

 

 Отже, аналізуючи основний досліджуваний показник – таксономічний 

коефіцієнт ( варто зазначити, що проміжок його значень від 0 до 1. 

Відповідно, чим ближче до 1, тим більші можливості розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах виявлено, що створює основу для подальшого 

прогнозування розвитку торгівлі. «Побудований у такий спосіб таксономічний 

показник синтетично характеризує зміни значень ознак. Найважливіша його 

властивість полягає в тому, що тепер доводиться мати справи з однією 

синтетичною ознакою, яка показує напрямок і масштаби змін у процесах, 

описуваних сукупністю довільного числа вхідних ознак, які характеризують 

стан та рівень розвитку системи» [3, с.302] . 

Результати розрахунків за окремими (частковими) показниками графічно 

наведені на рис. 3.3, та за узагальнюючим показником – на рис. 3.4. 
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Рис. 3.3. Динаміка таксономічних показників розвитку торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах за 2013-2017 роки (за частковими показниками) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.4. Динаміка узагальнюючого таксономічного показника розвитку 

торгівлі в туристично-рекреаційних зонах за 2013-2017 роки 

 

Підводячи підсумки проведеного таксономічного аналізу розвитку 

торгівлі в туристично-рекреаційних зонах за 2013-2017 роки, доцільно 

відзначити наступне: 

1) Загалом можливості розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 



 202

зонах протягом 2013-2017 років були не високими, про що свідчить значення 

таксономічного показника нижче 0,5. Тобто, протягом всього досліджуваного 

періоду в торговельній системі туристично-рекреаційних зон існували суттєві 

перешкоди для подальшого розвитку. При цьому, якщо в 2013-2014 роках 

відбулось помітне зростання таксономічного показника, що відображало 

зростання можливостей для розвитку торгівлі, то повільне зниження 

коефіцієнта  в 2015-2016 та його спад практично вдвічі в 2017 р. відображає 

суттєве зниження можливостей для розвитку торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах. Така негативна динаміка зумовлена, насамперед, 

негативним розвитком часткових таксономічних показників. 

2) Розвиток торгівлі, як сфери господарювання, за оцінкою 

узагальнюючого синтетичного показника  відображає, що у 2013-2014 роках 

було більше можливостей для розвитку, ніж в 2016-2017 роках. Зокрема, в 

2013-2014 роках за таксономічним показником спостерігається стрімке 

зростання, в 2015-2016 роках – воно поступово продовжилось. Проте, вже в 

2016 показник дещо зменшився порівняно з попереднім роком, і в 2017 році 

суттєво зменшився. Зниження кількості торговельних підприємств, торгової 

площі крамниць, наявності сучасних форматів торгівлі – це основні чинники, як 

зумовлюють зниження таксономічного показника розвитку торгівлі як сфери 

господарювання в туристично-рекреаційних зонах. 

3) Розвиток ресторанного господарства в туристично-рекреаційних 

зонах в 2013-2017 роках створив найбільше можливостей для розвитку торгівлі. 

Зокрема, значення таксономічного показника для ресторанного господарство 

протягом аналізованого періоду набуло найбільших значень із трьох 

досліджуваних сфер господарювання. Помітне зростання показника в 2013-

2015 роках дозволило набути в 2015 р. його значення в розмірі 0,678. Проте, 

протягом 2016-2017 років показник суттєво знизився, досягши найнижчого 

значення із досліджуваних сфер господарювання. Найбільш негативний вплив 

на синтетичний показник розвитку ресторанного господарства має зниження 

кількості підприємств, зниження забезпеченості населення місцями в об’єктах 
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ресторанного господарства, зниження фізичного обсягу обороту ресторанного 

господарства. 

4) Досить рівномірно відбувався розвиток сфери послуг в 2012-2017 

роках в туристично-рекреаційних зонах, що по-своєму відобразилось на 

можливостях розвитку торгівлі. Зокрема, як і в інших досліджуваних сфер 

господарювання, зростання показника відбувалось до 2015 року, спад 

показника – дещо повільнішими темпами. Варто відзначити, що основними 

стримуючими розвиток сфери послуг показниками стали: зниження 

туристичних потоків, зниження послуг тимчасового розміщування і організація 

харчування, а також зростання тінізації послуг тимчасового розміщування.  

Результати проведеного таксономічного аналізу слугують основою для 

реалізації заходів щодо створення можливостей розвитку торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах. Для подолання виявлених проблем та забезпечення 

розвитку торгівлі необхідно впроваджувати новітні інструменти, методи, тобто 

організаційні інновації в управлінський процес, що дозволяє активно реагувати 

на виклики навколишнього середовища. Негативні тенденції розвитку торгівлі, 

що склались в останні роки, повинні змінюватись в результаті підвищення 

споживчих настроїв населення, обумовлених зростанням зайнятості населення, 

їх купівельної спроможності. Необхідно формувати комплексний підхід до 

забезпечення інноваційного розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах 

як фактору конкурентоспроможності з врахуванням вимог споживачів. 

Дослідження вчених останніх років стверджують, що торгівля є найбільш 
придатною для впровадження інновацій сферою економіки. Відтак, найбільш 
прийнятним шляхом розвитку торгівлі в сучасних умовах є інноваційний розвиток. 

Теоретичні та прикладні засади інноваційного розвитку торгівлі досліджує 
багато українських вчених: В. В. Апопій, Н. О. Голошубова, Л. О. Лігоненко, А. А. 
Мазаракі, С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М. Попадинець та інші. В їх працях 
відображаються різноманітні аспекти забезпечення інноваційного розвитку 
торгівлі, переважно на мікрорівні. Проте, теоретичні засади та практичні 
рекомендації щодо інноваційного розвитку в туристично-рекреаційних зонах 
досліджені не достатньо. 
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Дослідження специфіки впровадження та реалізації інновацій в сферу 
торгівлі відображає, що це відбувається насамперед шляхом реалізації тих чи 
інших інновацій на мікрорівні, окремими торговельними підприємствами. 
Інноваційний розвиток торгівлі як сфери господарювання насамперед залежить від 
інноваційного розвитку торговельних підприємств. Відтак, і теоретичні засади 
дослідження перспектив інноваційного розвитку торгівлі доцільно ґрунтувати на 
дослідженнях сутності «інноваційного розвитку» торговельних підприємств. 

Зокрема, С. М. Ілляшенко та О. В. Прокопенко під інноваційним розвитком 
торговельних підприємств розглядають «процес господарювання, що спирається 
на пошук і використання нових засобів і сфер реалізації потенціалу підприємства 
за мінливих умов зовнішнього середовища у межах обраної місії та обраної 
мотивації діяльності, пов’язаних з модифікацією наявних і формуванням нових 
ринків збуту» [18]. Карлюка Д.О. визначає інноваційний розвиток як «складний 
процес прикладного характеру створення та впровадження інновацій з метою 
якісних змін об’єкта керування та отримання економічного, соціального, 
екологічного, науково-технічного чи іншого виду ефекту, який пов’язаний з 
необхідною умовою виживання і розвитку підприємств у довгостроковій 
перспективі» [19, с.8]. М. Є Рогоза та К. Ю. Вергал розглядають під інноваційним 
розвитком підприємства «здатність підприємства динамічно розвиватися на 
власній основі за рахунок систематичного формування комплексу дій, направлених 
на розробку, впровадження, подальшу модифікацію нововведень» [20]. Спільним у 
наведених визначеннях є впровадження інновацій/нововведень в діяльність 
підприємств для забезпечення стійкості мінливим умовам зовнішнього 
середовища. 

Проте, потрібно врахувати і теоретичні основи дослідження сутності 
«розвитку» для формування повного уявлення про інноваційний розвиток. 
Зокрема, «розвиток» в економічних дослідження охоплює наступні властивості: 
процесний підхід, наявність змін, якісний характер змін, позитивна направленість 
вектора змін, закономірність причин. Відтак, інноваційний розвиток торгівлі 
доцільно розглядати як процес цілеспрямованих позитивних закономірних змін 
зумовлений впровадженням інновацій в діяльність торговельних підприємств, їх 
конкурентне середовище та управління, яке забезпечує стійкість динамічним 
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умовам зовнішнього середовища. При цьому, інноваційний розвиток торгівлі як 
сфери господарювання відображається в якісній позитивній зміні її показників, 
забезпеченій реалізацією інновацій. 

Предметом інновацій торговельних підприємств є оптимізація руху товарів, 

поліпшення якості обслуговування споживачів, раціоналізації витрат обігу, 

підвищення ефективності торговельної діяльності. Відтак, до основних напрямів 

інноваційного розвитку торговельних підприємств належать: інновації, що 

стосуються продуктових характеристик матеріальних потоків, та інновації, 

націлені на вдосконалення форм руху товарів. У першому випадку інновації 

пов’язані із генеруванням ідей створення інноваційних продуктів (послуг), 

впровадженням ноу-хау, науково-дослідними розробками. У другому випадку 

вони вирішують складні проблеми постійного відновлення інформаційних 

технологій, організаційних структур. Об’єктивною передумовою ефективного 

розвитку торгових підприємств є їх активна інноваційна діяльність, здатна 

забезпечити їх конкурентні переваги у коротко-, середньо- та довгостроковому 

періодах. Інноваційні перетворення дозволяють торговельній організації гнучко 

відповідати на зміни внутрішнього та виклики зовнішнього середовища, 

забезпечуючи ефективне задоволення запитів споживачів. Інноваційність 

роздрібної торгівлі проявляється не лише в просуванні на ринок нових чи 

суттєво змінених продуктів, але і в оновленні технологічних процесів, 

пов’язаних зі зберіганням, передпродажною підготовкою і реалізацією 

споживчих товарів. Таким чином, основним завданням інноваційного розвитку 

торговельної організації є дотримання додаткових економічних та соціальних 

ефектів через підвищення ефективності торговельної діяльності шляхом 

інноваційної перебудови її окремих складових торгово-технологічного процесу. 

Впровадження інновацій дозволить суб’єктам торгівлі в туристично-

рекреаційних зонах розвивати торговельні послуги шляхом інтенсифікації 

використання наявних ресурсів організації. Передусім, це збереження і 

розвиток основних фондів, удосконалення організаційних елементів 

маркетингу та менеджменту, оптимізація використання обігових коштів та 
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скорочення витрат обігу, розвиток людських ресурсів тощо. Зазначені інновації 

не складають вичерпний перелік можливих, однак мають однозначно 

позитивний вплв на удосконалення торговельних техпроцесів та відповідають 

загальним вимогам конкурентоздатності. Водночас керівники торговельних 

підприємств усвідомлюють, що підвищення конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання можливо тільки при використанні нових технологій, 

упровадженні сучасного устаткування, при надані послуг нової якості.  

Інноваційний розвиток сфери торгівлі пов’язаний із такими особливостями: 

- інновації здебільшого запроваджуються в результаті конкурентного 

аналізу або бенчмаркінгу і стосуються просування на ринок нових продуктів або 

технологічного удосконалення усталеного переліку торговельних послуг; 

- впроваджувані в торговельну діяльність нововведення здебільшого 

стосуються оновлення торгово-технологічних процесів чи маркетингових програм; 

- торговельні організації впроваджують не лише інновації, створені в межах 

тоговельної галузі, але і інноваційні розробки інших галузей; 

- більшість інновацій в торгівлі – маркетингові, процесні, товарні або 

асортиментні, управлінські. Тані нововведення пов’язані зі стимулюванням 

продажів товарів і послуг, викладення асортиментів, просуванням і рекламою 

товарів, відкриттями інноваційних магазинів; 

- інновації в роздрібній торгівлі нерозривно пов’язані з іншими галузями 

економіки, які взаємодіють між собою й швидко реагують на вихід на нові ринки 

збуту й просування своєї продукції [21]. 

Для України характерним є той факт, що значна частина інновацій у торгівлі 

є запозиченням закордонного досвіду. Згідно з дослідженнями, в Україні торгівля 

розвивається двома напрямами: трейдмаркетингом (великі торгові мережі) та 

проксіміті (роздрібна торгівля). Такі відносно нові форми торгівлі як торговельні 

центр, супермаркети, гіпермаркети помітно завойовують місце на торговельному 

ринку в країні та уподобання українських покупців.  

Проте, великі торговельні мережі належним чином представлені в великих 

містах – обласних центрах, столиці, містах обласного підпорядкування. 
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Особливістю туристично-рекреаційних зон Львівської області є їх переважне 

розташування в невеликих містах та в сільській місцевості. Відтак, інноваційні 

формати торгівлі в туристично-рекреаційних зонах представлені слабо, іноді – 

взагалі відсутні. Проте, враховуючи особливість потенційного клієнта – туристів 

чи відпочиваючих, які націлені протягом періоду відпочинку/ оздоровлення 

отримати максимум позитивних емоцій, доцільно важливу роль віднести 

необхідності запровадження більш сучасних форм торгівлі з метою задоволення 

потреб споживачів. Зокрема, в туристично-рекреаційних зонах саме торговельним 

підприємствам з метою стимулювання свого розвитку та ефективності (через 

нарощування товарообороту, прибутку тощо) доцільно організовувати дозвілля 

покупців. Відтак, існує обґрунтована необхідність відкриття торгово-розважальних 

центів, де б могли задовольняти свої потреби в різного роду торговельних послугах 

та організовувати дозвілля як приїжджі споживачі, так і постійні мешканці 

населених пунктів та прилеглих територій. 

Найбільш ефективним засобом забезпечення інноваційного розвитку 

торгівлі і переходу на якісно інший рівень розвитку у майбутньому може стати 

інноваційна активність торговельних підприємств за умови цілеспрямованої зміни 

законодавства на підтримку малого та середнього бізнесу у напрямі стимулювання 

нововведень у вигляді інвестицій та надання пільг в галузі оподаткування, успішне 

дослідження і використання творчих ідей, нововведення, перетворення в 

економічній, технологічній, соціальній та інших сферах, пов’язане з новими 

ідеями, винаходами та відкриттями.  

 

3.3. Напрями підвищення ефективності управління діяльністю 

господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні  

 

Дослідження особливостей розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних 

зонах (р.2) та проведення SWOT-аналізу (п.п.3.2) дозволив визначити, що для 

розвитку торгівлі існують перешкоди як прямого впливу, так і 

опосередкованого. Зокрема, фактори прямого впливу – це висока конкуренція в 
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торгівлі та ресторанному господарстві, а також ринків та позамагазинних 

каналів продажу, тінізація торгівлі; низька купівельна спроможність населення, 

особливо в сільській місцевості, постійна зміна потреб і смаків споживачів; 

низька якість товарів, які реалізуються, що впливає на імідж торгівлі; низька 

інвестиційна активність, відсутність державної фінансової підтримки галузі. 

Фактори опосередкованого впливу створюють загальні умови, «фон» 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання загалом, та 

торговельних зокрема, що формує загальний стан сфери торгівлі. Сюди 

відносяться: кризовий стан економіки держави, висока інфляція, недосконалість 

законодавчої бази, нестабільність економічної політики уряду; особливості 

формування та можливості для розвитку ВВП, стан зайнятості та безробіття в 

Україні, рівень оплати праці та доходів населення тощо. Регіональні 

особливості розвитку торгівлі пов’язані в значній мірі із формуванням 

ефективного державного управління діяльністю господарюючих суб’єктів цієї 

сфери на регіональному рівні. 

Варто зазначити, що значна частина факторів непрямового впливу на 
діяльність суб’єктів торгівлі є складовою і результатом комплексної державної 
політики регулювання економіки держави. Це питання стимулювання розвитку 
економіки загалом, що створює суттєві передумови чи перешкоди для розвитку 
торгівлі в регіонах, і проблеми формування та вдосконалення бізнес-
середовища функціонування торговельних підприємств. 

Також варто зазначити, що ефективність управління діяльністю 
господарюючих суб’єктів сфери торгівлі на регіональному рівні в значній мірі 
залежить і від ефективного управління діяльністю кожного підприємства 
зсередини. Адже використання сприятливих умов для розвитку підприємства та 
протистояння неспрятливим факторам зовнішнього середовища є результатом 
ефективної управлінської роботи, реалізації різного роду заходів всередині 
самого підприємства. Таким чином, доцільно виділити три рівні управління 
діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі в регіонах, які б спряли її 
розвитку (рис.3.5) та визначити напрями забезпечення ефективного управління 
торгівлею. 
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Рис.3.5. Напрями підвищення ефективності управління діяльністю 

господарюючих суб’єктів за рівнями впливу 

 

Основу державного управління розвитком сфери торгівлі закладено на 

загальнодержавному рівні. На цьому рівні основні напрями підвищення 

ефективності управління торгівлі пов’язані зі створенням сприятливого «фону» 

для здійснення господарської діяльності всіх суб’єктів господарювання. Це 

пов’язано зі стимулюванням розвитку економіки країни в цілому, створенням 

сприятливого бізнес-середовища.. 

Вплив кількох світових фінансових криз (2008 та 2012-2013 років), 

підсилений гібридною агресією з боку Росії, дестабілізували економічний 

розвиток та погіршили стан економіки держави. Стан економіки тривалий час 
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характеризується як кризовий, хоча й з’являються певні ознаки стабілізації. Не 

зважаючи на появу ознак виходу з кризи, як прояви відносної макроекономічної 

стабілізації, початок відновлення капітального інвестування, перші за останні 

роки зрушення щодо підвищення оплати праці, існує ще достатньо проблем та 

перешкод для розвитку економіки держави. Зокрема, темпи економічного 

зростання залишаються досить низькими, невідповідна потенціалу та 

можливостям України продуктивність більшості сфер економіки, висока 

імпортозалежність внутрішнього ринку на фоні нереалізованого експортного 

потенціалу. 

Реальний приріст ВВП у 2016 р. перевищив офіційні прогнози [23] й 

становив 2,3 % порівняно з 2015 р. Це відбулося за рахунок зростання у 

більшості видів економічної діяльності. Зокрема, оптова та роздрібна торгівля 

показали приріст в 4 в.п. Проте, значна частина сфер національної економіки 

демонструють спад основних показників своєї господарсько-фінансової 

діяльності. Водночас, попри визначену макроекономічну стабільність в Україні, 

низький рівень ВВП залишається суттєвою перешкодою для динамічного 

зростання вітчизняної еконмоіки. «Так, за оцінками МВФ у 2016 р. 

номінальний обсяг ВВП України становив 93,3 млрд дол. США. За обсягом 

номінального ВВП на душу населення наша держава у 4,7 рази поступається 

середньосвітовому рівню (2 194,4 дол. США в Україні проти 10 318,9 дол. 

США в середньому по світу)» [24, с.512]. Тобто, для відновлення економіки та 

досягнення світового визнання належної економічної ситуації в Україні 

необхідно терміново розробити механізми досягнення таких параметрів 

економічної динаміки, які би суттєво перевищували середньосвітові. У першу 

чергу, це стосується різкого зменшення рівня інфляції, скорочення 

дефіцитності державного бюджету, зменшення обсягів внутрішніх боргових 

зобов’язань та прискорення виплат по зовнішім зобов’язанням. Це дозволить 

національній економіці подолати значне відставання від передових 

економічнио рзвинених економік не тільки у довго-, але й у середньостроковій 

перспективі. Водночас, невиконання цієї ключової умови розвитку вітчизняної 
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економіки, навіть при досягненні середньосвітових темпів зростання ВВП на 

рівні 2-4%, залишить незмінними стабільно низькі позиці України у світових 

економічних рейтингах.   

Підвищення ВВП, прискорення темпів його зростання – це не самоціль, а 
основний напрям підвищення національної економіки. Він включає, з однієї 
сторони, сукупність заходів, спрямованих на підвищення ефективності 
господарювання всіх сфер народного господарства, а з іншого, – в умовах 
прояву кризових явищ, – сукупністю заходів ефективного антикризового 
менеджменту. Основою формування ВВП є національне виробництво товарів і 
послуг, тому українському уряду доцільно реалізовувати дієві заходи 
підтримки національного виробника, надаючи при цьому законодавчу і наукову 
підтримку всім сферам національної економіки, та фінансову допомогу тим 
сферам національної економіки, які володіють потенціалом 
конкурентоспроможного виробництва, проте не здатні самостійно долати 
бар’єри виходу на ринок, подолати кризу тощо.  

З цією ж метою необхідно реалізувати заходи щодо підтримки 
національного експортного потенціалу, виробництва та експорту вітчизняних 
товарів та послуг на зовнішній ринок. Це дозволить українців забезпечити 
роботою, відповідно – забезпечить їм доходи, а також забезпечить надходження 
фінансових ресурсів в країну за рахунок експорту продукції вітчизняного 
виробництва. Разом з тим антикризова програма уряду повинна бути 
направлена на зростання реального ВВП, тобто з реалізацією антиінфляційних 
заходів. 

Проведені урядові заходи щодо підвищення доходів громадян, пов’язане, 

насамперед, із законодавчим підвищенням мінімальної заробітної плати та 

реалізацією заходів щодо стимулювання офіційної оплати праці, через постійну 

інфляцію в результаті носило лише номінальний характер. Національна 

економіка демонструє сьогодні обернену залежність між ціновою 

конкурентоспроможністю та систематичним зростанням рівня оплати праці. 

Недостатня виваженість інституційних заходів з соціального навантаження на 

бізнес призводить до дисбалансу в динамічних рядах ціноутворення та 
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зростання доходів населення, що збільшує ризики зниження 

купівельноспроможного попиту. Тому надзвичайно важливо зберігати ціновий 

паритет та розробляти механізми забезпечення випереджального, порівняно з 

темпами інфляції, зростання доходів населення. Заходи інфляційного 

таргетування, реалізовані урядом, повинні і надалі реалізовуватись за 

допомогою державних фінансових інструментів (як поступове зниження 

облікової ставки, виважена політика емісії цінних паперів, формування 

державних резервів залучених банками коштів, тощо). 

Важливим напрямом стимулювання розвитку економіки є подолання 

безробіття та диспропорцій у сфері зайнятості населення. Відповідно, 

збільшення зайнятості населення буде результатом нарощування обсягів 

діяльності національними як сільськогосподарськими, так і промисловими 

виробниками. Через ланцюг міжгалузевих зв’язків зростання обсягів та 

зайнятих у виробництві зумовить відповідні прирости і в залежних сферах 

економіки, зокрема в торгівлі. При цьому важливою умовою ефективного 

розвитку економіки повинно бути випереджання темпів зростання ВВП 

порівняно з темпами зростання зайнятості населення. Одночасно динаміка 

продуктивності праці робітників, зайнятих в усіх сферах національної 

економіки, повинна бути орієнтиром для збільшення оплати їх праці. 

Проблемним для розвитку вітчизняної економіки залишається питання 

технологічної відсталості країни в більшості галузей національного 

виробництва, що, в свою чергу, зумовлено критичного рівня зношеністю 

виробничих фондів. Технологічна відсталість є однією з основних причин 

виготовлення не конкурентоспроможної та невідповідної потребам ринку 

продукції вітчизняними підприємствами, що, в свою чергу, відображається і 

репутації вітчизняної торгівлі. Таким чином, стимулювання вітчизняного 

товаровиробництва повинно відбуватись із реалізацією заходів стимулювання 

капітального інвестування в розвиток національної економіки, технологічної 

модернізації більшості видів виробництв.  

 Зниження інвестиційної привабливості економіки України є однією із 



 213

причин стримування розвитку національної економіки. Обмеженість інвестицій 

стримують економічну активність та технологічну модернізацію 

господарського комплексу країни. Посилення залучення інвестицій, особливо, 

активізація іноземного інвестування вимагає відповідного інституційного та 

законодавчого забезпечення, розширення ринків інвестиційного залучення. 

Всі означені напрями та відповідні їм заходи направлені на підвищення 

економіки країни загалом, створення сприятливого середовища 

господарювання. Загалом стимулювання розвитку економіки країни вимагає 

комплексного підходу і одночасного позбавлення зовнішніх залежностей 

української економіки, широкого впровадження інноваційних технологій до 

виробництва і реалізації товарів та послуг, ліквідації макроекономічних 

дисбалансів, прискорення темпів економічного зростання, підвищення 

продуктивності виробництва та ВВП. Разом з тим, забезпечення 

макроекономічної стабільності не є основною метою державного управління. 

Насамперед потрібно забезпечити стійкий позитивний вплив економічного 

середовища на відновлення якості життя населення та підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу.  

Державне сприяння розвитку торгівлі в Україні в значній мірі пов’язане зі 

створенням сприятливих умов для здійснення діяльності суб’єктами 

господарювання. В Україні тривалий час відбувається реформування 

дерегулювання бізнесу як один із напрямів формування сприятливого бізнес-

середовища. В останні роки завдяки проведеним реформам досягнуто суттєвих 

результатів. В 2017 році в рейтингу ведення бізнесу «Doing business» Україна 

зміцнила свої позиції і посіла 80 місце серед 190 економік світу [26], 

піднявшись за останні 10 років на 59 позицій. В Україні проведено ряд заходів, 

які дозволили зменшити регуляторний тиск на суб’єктів господарювання. 

Аналіз основних індикаторів легкості ведення бізнесу та особливостей 

державного управління в сфері підприємництва дозволив виявити ряд проблем 

формування сприятливого бізнес-середовища, вирішення яких полягає в 

реалізації наступних заходів. 
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1. Спрощення та здешевлення регуляторних процедур для бізнесу, 

особливо малого і середнього бізнесу. Доцільно дослухатись думки науковців і 

«забезпечити належне дотримання органами державної влади вимог 

регуляторної політики щодо визначення мети та цілей регулювання, розрахунку 

його вартості для малого бізнесу. Регулювання, розроблене без дотримання 

необхідних процедур, збільшує витрати суб’єктів господарювання та зменшує 

інвестиційну привабливість. Обов’язкові регулювання, в яких не здійснений 

розрахунок вартості, можуть призвести до зростання соціальної напруги в 

середовищі малого бізнесу, що є неприпустимим в умовах гібридної війни. 

Аналіз вартості регулювання до набуття ним чинності дозволяє знайти 

необхідні компенсаторні інструменти та запровадити його формат, який не буде 

викликати супротиву підприємців» [26, с.519]. 

2. Розвиток підприємництва потребує формування та реалізації 

відповідних державних програм фінансової підтримки. Здебільшого 

фінансування започаткування та здійснення діяльності суб’єктами 

господарювання здійснюється за рахунок самофінансування. Проте, зростання 

збитковості діяльності вітчизняних підприємств відображає недостатність, іноді 

неспроможність забезпечення їх безперебійної діяльності власними ресурсами. 

Узагальнюючи світовий та вітчизняний досвід фінансування малого 

підприємництва, традиційно виділяють такі джерела залучення коштів ззовні: 

кредити комерційних банків; державне фінансування – у формі державної 

підтримки та грантів; ресурси міжнародних фондів та організацій; 

інвестування; ресурси приватних осіб. Також доцільно реалізувати механізми 

державного фінансування стратегічно важливих та найбільш перспективних 

видів діяльності на етапі їх стартапів, реалізовувати відомі у світовій практиці 

моделі фінансування підприємницької діяльності шляхом сприяння в 

формуванні стартового капіталу шляхом отримання банківських кредитів без 

надання заставного забезпечення, пошук можливостей здешевлення кредитів 

для підприємств малого бізнесу, якими найбільш представлені суб’єкти 

торгівлі, відновлення практики відшкодування частини вартості кредитів 
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держаними коштами, посилення співпраці із міжнародними організаціями та 

фондами, які підтримують розвиток малого та середнього бізнесу. 

3. Продовження реформування податкової системи в державі. Прийняття 

податкового кодексу, реалізація податкових реформ дозволили спростити 

оподаткування в Україні. Зокрема, кількість здійснюваних податкових платежів 

вітчизняними підприємствами в 2016 році становить 5, що є меншим, ніж в 

країнах Європи та Центральної Азії, які здійснюють 19,2 таких платежі. Також 

відносно низьким є розмір оподаткування прибутку (18,0% ), який відображає 

відсоток сплачених коштів із комерційного прибутку підприємств та розмір 

інших податків (0,1% проти 3,1% в країнах Європи та Центральної Азії). Разом 

з тим, найбільшими проблемами для бізнесу залишається кількість часу, 

необхідного вітчизняним підприємцям для нарахування та сплати податків – 

350 год на рік, що також відображає адміністративний тягар підприємств та 

високий податкове навантаження, яке становить 52,2% комерційного прибутку 

підприємств [27].  

Складність оподаткування підприємництва в Україні організаційного 

характеру криється в необхідності витрачання значного часу на здійснення 

обліку, нарахування та сплату податків, проходження перевірок, здачу звітів, 

відвідання податкових органів. Попри значні витрати часу, вітчизняні 

підприємці стикаються із складністю, іноді неоднозначністю трактування 

податкового законодавства. Відтак, навіть найдрібніший бізнес потребує послуг 

бухгалтера, вимагає наявності особливих знань бухгалтерського та податкового 

обліку. Тобто, дотримання податкового законодавства для українських малих і 

середніх підприємств – це не лише витратно, але й дорого. Консультантами 

Групи Світового банку такі витрати назвали «з додатковим податком, який 

шкодить їхній конкурентоспроможності і на внутрішньому, і на світовому 

ринку. Малі підприємства опинилися в невигідному конкурентному становищі 

порівняно з великими корпораціями навіть на внутрішньому ринку країни, що 

не сприяє залученню інвестицій і може бути певною перешкодою для 

створення нових малих і середніх підприємств» [28, с.18].  
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Складним залишається питання адміністрування більшості податків, які 

сплачують торговельні підприємства. Звітність складається не менше 4 разів на 

рік, сплата податків також відбувається поквартально. За єдиним соціальним 

внеском, податком на додану вартість звітують та здійснюють платежі 

щомісячно. Адміністрування ПДВ носить склад та суперечливий щодо 

доцільності, характер.  

І ще одна проблема, пов’язана із складністю оподаткування в Україні – це 

складність та суперечливість законодавства. З часу прийняття в 2008 році 

Податкового Кодексу України до нього внесено 98 поправок, змін і доповнень. 

І досить часто вони вносили кардинальні зміни в податкове законодавство, 

підходи до нарахування та сплати податків [27]. 

Всі ці факти свідчать про існування перешкод для розвитку бізнесу в 

Україні, що в свою чергу, стримує створення нових підприємств в країні, 

залучення інвестора, розвиток економіки. Усунення перешкод для 

започаткування та функціонування підприємств в Україні щодо спрощення 

оподаткування повинні бути грамотним продовженням започаткованої 

податкової реформи. Проте, податкове законодавство повинно відповідати 

відповідним принципам оподаткування в державі, не суперечити нормам 

міжнародного права і бути надійним та усталеним.  

Проте, чи не основною перешкодою здійснення підприємницької 

діяльності в Україні є корупція в усіх сферах державної влади. Протидія 

корупції, яка перешкоджає розвитку економіки повинна, на нашу думку, стати 

прерогативою регіональної політики сприяння розвитку підприємництва. За 

урядовими підрахунками в тіні знаходиться орієнтовно 35% оборотів, асоціація 

сертифікованих дипломованих бухгалтерів (АССА) за результатами своїх 

досліджень вважає, що в Україні 45.96% ВВП знаходиться в тіні [29]. В торгівлі 

рівень тінізації господарської діяльності перевищує третину валової доданої 

вартості, створеної суб’єктами господарювання сфери оптової та роздрібної 

торгівлі, тобто 35%. Це пов’язано і з приховуванням реального товарообороту 

організованого сектору, і з великою можливістю приховувати обороти в 
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нелегалізованому сектор торгівлі, до якого відносяться неформальні ринки, 

незареєстровані суб’єкти і напівлегальні об’єкти торгівлі, нелегалізований 

(тіньовий) товарооборот яких складає близько 32%.  

Заходи регіональної політики щодо боротьби із здійсненням торговельної 

діяльності в тіні повинні стати: надання консультативно-дорадчої допомоги 

щодо створення та особливостей ведення господарської діяльності; реалізація 

контрольних заходів; проведення пропаганди серед підприємців законного, 

легального способу господарювання; надання фінансової підтримки розвитку 

господарської діяльності. 

Заходами боротьби з організацією торговельної діяльності в тіні та 

недобросовісною конкуренцією повинен стати тотальний моніторинг всіх 

торговельних точок, неформальних ринків із перевіркою наявності документів 

на право здійснення торговельної діяльності, право власності на товар, 

реєстрацію трудових відносин, дотримання антимонопольного законодавства 

тощо. Результатом такого моніторингу в разі виявлення порушення вимог 

чинного законодавства повинна бути роз’яснювальна робота із занесенням 

даних підприємця (відповідальної особи підприємства) про здійснення 

попередження необхідності усунення правопорушення в журнал перевірок 

торговельного підприємства та в спеціальний журнал контролюючого органу. 

Після 5-10 денного терміну, виділеного на усунення правопорушення, 

необхідно здійснити ще одне відвідання торговельного підприємства і у разі 

невиправлення порушення доповісти у відповідний державний контролюючий 

орган, який має право за таких обставин проводити позапланову перевірку та 

вживати відповідні скоєному злочину заходи [6]. Важливо на місцях 

відповідними органами регіонального управління прийняти рішення про 

надання можливостей виправлення недоліків, в проведенні роз’яснювальної 

роботи.  

Боротьба із неформальною торгівлею, організацією стихійних ринків в 

регіонах повинна вирішуватись шляхом перетворення їх на сучасні 

багатофункціональні торговельні комплекси. Тобто, необхідно створити умови 
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для продажу, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, для 

здійснення ефективної легальної торгівлі [6].  

Однією з особливостей торговівлі є її максимально можлива  

наближеність до місць, де відбуваються інші процеси життєдіяльності людини: 

проживання, навчання, робота, лікування чи відпочинок. Відтак, за рахунок 

місцевих бюджетів територіальних громад доцільно стимулювати розвиток 

торгівлі в регіонах та стимулювання раціональне розміщення об’єктів торгівлі. 

Зокрема, фінансуючи створення об’єктів торгівлі певної спеціалізації, 

необхідність якої визначено відповідними органами місцевої влади, можна 

досягнути усунення диспропорцій в забезпеченості торговельними площами 

населення, урізноманітити товарне забезпечення населення на місцях. 

Подальше функціонування таких об’єктів торгівлі полягатиме в передачі їх на 

конкурентних засадах в оренду приватним підприємствам та підприємцям за 

умови дотримання визначених нормативів щодо спеціалізації, асортиментної та 

цінової політики.  

Підвищення ефективності управління сферою торгівлі на 

загальнодержавному та регіональному рівнях повинно відображатись на 

діяльності суб’єктів господарювання даної сфери. Адже підвищення 

ефективності управління сфери торгівлі насамперед формуються і 

визначаються на мікрорівні, безпосередньо самими суб’єктами 

господарювання. Вдосконалення управління повинно бути направлене на стійке 

економічне зростання суб’єктів господарювання в сфері торгівлі. Проблеми 

системної інтеграції різних аспектів управління підприємствами в умовах 

невизначеного та динамічного зовнішнього середовища викликають 

необхідність швидкої та адекватної реакції на зміни, уміння до них 

адаптуватись. 

В перманентно кризових умовах господарювання ефективне управління 

торговельними підприємствами повинно ґрунтуватись на вмінні виявити сильні 

та слабкі сторони діяльності підприємства, розумінні та усвідомленні загроз та 

ризиків як ззовні, так і у внутрішньому середовищі, уміти оперативно реагувати 
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на зміни. Відтак, «потрібен управлінський інструментарій для подолання 

проблем, які виникають в діяльності торговельних підприємств, за рахунок 

підвищення адаптивності, оперативності та гнучкості ухвалених рішень в 

управлінському процесі» [31]. Тобто, підвищення ефективності управління 

торговельними підприємствами потребує реалізації адаптивної системи 

управління в їх діяльності. 

В загальному вигляді під адаптивним управлінням торговельних 

підприємств доцільно розглядати систему управління, яка спрямована на 

забезпечення адаптації торговельних підприємств до динамічних умов 

внутрішнього і зовнішнього середовища відповідно до визначених параметрів 

ефективності. Адаптивне управління націлене на забезпечення ефективної 

діяльності підприємства як в короткостроковому, так і в довгостроковому 

періоді. Основна увага повинна приділятись «випереджанню» можливих 

несприятливих для діяльності підприємств ситуацій. «Метою адаптивного 

управління є вироблення теоретичних і практичних механізмів, налаштованих 

на зміцнення фінансово-економічного стану підприємств і підвищення рівня 

їхньої конкурентоспроможності. Крім того, адаптивне управління потребує 

урахування й узгодження і індивідуальних, і регіональних, і національних 

інтересів у діалектичному взаємозв’язку на основі визначення загальних і 

часткових принципів виробничо-господарської діяльності підприємств як 

суб’єктів економіки» [31, с.157]. Тобто, реалізація системи адаптивного 

управління торговельними підприємствами – це сформована гнучка система 

управління, здатна до самоорганізації та перебудови, найбільш прийнятна та 

більш ефективна в умовах динамічних змін умов функціонування. 

Зважаючи на важливість врахування впливу загальнодержавного та 

регіонального управління на діяльність торговельних підприємств, доцільно 

сформувати схему їх адаптивного управління (рис.3.6).  
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Рис. 3.6. Структурно-логічна схема реалізації адаптивного управління 
торговельним підприємством в умовах підвищення ефективності управління 
сфери торгівлі на загальнодержавному, регіональному та мікрорівнях 

 
Реалізація адаптивного управління з метою підвищення ефективності 

управління діяльністю господарюючих суб’єктів сфери торгівлі повинно 

носити постійний і циклічний характер. Тобто, моніторинг зміни та впливу 

факторів повинен відбуватись постійно. Відповідно, надалі повинні 
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підприємства сфери торгівлі. В разі позитивного впливу, продовжується 

управління розвитком діяльності підприємства в межах обраної стратегії. У 

випадку виявлення негативного впливу зміни досліджуваних факторів, 

доцільно, на нашу думку, реалізовувати заходи антикризового менеджменту. 

Негативний вплив управління на загальнодержавному та регіональному рівнях 

та інших факторів зовнішнього середовища створюють потенційну небезпеку, 

загрозу фінансово-економічному стану торговельного підприємства, його 

стратегічній цілеорієнтації. Отже, заходи антикризового менеджменту 

сприятимуть уникненню чи усуненню негативного впливу таких факторів та 

дозволять продовжувати управляти підприємством в межах обраної стратегії. 

Відтак, процес адаптивного управління повертається до висхідного етапу, 

щоразу повторюючи всі процедури такого управління. Варто зазначити, що 

ефективність адаптивної системи управління підприємствами сфери торгівлі 

перш за все полягає у автоматичному підстроюванні параметрів, забезпечуючи 

таким чином виконання одночасно двох умов – реалізації обраної стратегії та 

врахування мінливості факторів зовнішнього середовища. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. 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 торгівлею. Відмічено, що адаптація повинна 

носити як тактичний, так і стратегічний характер, з врахуванням виявлених 

можливостей розвитку торгівлі в туристично-рекреаційних зонах. 

2. 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 
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стратегічні рішення для підприємств сфери торгівлі з врахуванням не лише 

впливу загальних та специфічних факторів та особливостей функціонування 

підприємств сфери торгівлі, але й з врахуванням специфіки формування 

клієнтів в туристично-рекреаційних зонах. В туристично-рекреаційних зонах 

торговельні підприємства за особливостями організації своєї діяльності, 

формування асортименту товарів, з врахуванням місця розташування можуть 

бути зорієнтовані на постійних покупців (місцевих мешканців), туристів 

(відпочиваючих), а можуть бути універсальними і орієнтуватись на обох 

категорій покупців. 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, «збір урожаю». За умови співпраці і з постійними, і з 

тимчасовими клієнтами, доцільно за різним умов внутрішнього та зовнішнього 

стану застосовувати стратегії: прискореного зростання, обмеженого зростання, 

консолідація або вичікування (або ліквідації). 

3. В результаті проведення 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, послуг та сфери торгівлі загалом. Визначено, що основними 

стримуючими розвиток сфери послуг 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 не високими, зумовленими існуючими перешкодами та 

дестимуляторами. 

4. Подальший розвиток торгівлі повинен відбуватись з 
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впровадженням новітніх інструментів, методів, тобто організаційних інновації в 

управлінський процес. Зважаючи на те, що торгівля є найбільш прийнятною 

для впровадження інновацій сферою економіки, адаптацію торгівлі в 

туристично-рекреаційних зонах доцільно проводити шляхом реалізації 

інновацій. При цьому, реалізацію інновацій в сферу торгівлі доцільно здійснювати 

через в провадження їх в діяльність окремих суб’єктів торгівлі. Реалізація 

інновацій в торговельних підприємствах повинна відбуватись щодо оптимізації 

руху товарів, поліпшення якості обслуговування споживачів, раціоналізації витрат 

обігу, підвищення ефективності торговельної діяльності. 

5. Підвищення ефективності управління торгівлею на регіональному 

рівні повинно відбуватись за оптимального поєднання удосконалення 

управлінських процесів на загальнодержавному, регіональному та мікрорівнях. 

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. На регіональному рівні, особливо в умовах 

децентралізації, удосконалення управління торгівлі повинно відбуватись 

шляхом сприяння фінансовому забезпеченню розвитку торговельних 

підприємств, управління оптимальним розміщенням суб’єктів торгівлі, 

реалізація 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. 

Положення, викладені у даному розділі, висвітлені у публікаціях [2, 9, 11, 

12]. 
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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. 

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 
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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 

припадає 15 підприємств роздрібної торгівлі, однак сучасні формати торгівлі 

складають лише 2% загальної чисельності. Оборот роздрібної торгівлі по всіх 

районах та містах щорічно коливався. У 2017 р. спостерігається його фактичне 

зростання, найбільші темпи демонструють 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. 

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, 



 226

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. 
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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 

щодо дотримання законодавства. 
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Додаток Б (А) 

 

Роздрібний товарооборот підприємств у міських поселеннях по районах та 

містах Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 12036,2 11831,4 14142,3 17748,2 21700,3 
Борислав 112,9 116,7 141,3 187,8 201 
Дрогобич 520,0 566,0 663,6 772,6 864,9 
Моршин 30,1 35,0 38,2 53,3 68,8 
Новий Розділ 78,6 85,0 104,4 124,5 171,2 
Самбір 267,8 237,1 305,9 318,6 375,1 
Стрий 547,9 682,8 778,1 926,0 1057,4 
Трускавець 291,7 319,7 318,8 348,7 389,2 
Червоноград 789,3 871,9 1026,2 1116,6 1145,5 
Бродівський 180,9 212,1 241,7 304,9 349,9 
Буський 132,7 135,9 168,8 205,5 220,8 
Городоцький 146,9 151,6 201,3 244,8 285,4 
Дрогобицький 61,3 61,8 102,0 117,1 112,1 
Жидачівський 119,0 120,0 159,5 204,6 231,9 
Жовківський 199,8 512,3 652,9 238,2 287,6 
Золочівський 517,4 172,5 207,1 265,6 294,4 
Кам’янка-Бузький 162,5 187,5 216,1 389,3 416,7 
Миколаївський 236,5 177,6 233,1 764,8 795,1 
Мостиський 192,8 250,7 308,7 215,6 232,9 
Перемишлянський 77,9 75,3 98,5 117,7 139,1 
Пустомитівський 1121,0 1060,8 1169,3 1528,3 1378,9 
Радехівський 88,3 84,3 106,2 127,0 151,8 
Самбірський 120,1 134,2 201,6 222,0 268,2 
Сколівський 162,6 172,9 193,6 233,4 249,8 
Сокальський 222,6 223,8 260,1 324,9 316,1 
Старосамбірський 186,5 175,3 236,8 294,4 275,9 
Стрийський 117,3 132,0 169,8 199,0 189,5 
Турківський 38,8 41,4 58,4 80,7 100,3 
Яворівський 574,5 605,5 770,9 935,3 1023,4 
Львівська область – всього 19333,8 19433,1 23275,1 28609,4 34118,0 
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Додаток В (Б) 

 

Роздрібний товарооборот підприємств у сільській місцевості Львівської 

області у 2012-2016 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Бродівський 7,05 5,7 7 4,8 32,7 
Буський 4,83 5 9,6 3,7 4,7 
Городоцький 9,62 8,4 8,3 7,9 7 
Дрогобицький 14,18 9,5 10,4 20,3 15,2 
Жидачівський 7,92 6,3 6,7 6,2 5 
Жовківський 7,63 65,7 66,9 5,6 6,1 
Золочівський 68,37 7,9 6,5 20,1 66,6 
Кам’янка-Бузький 10,97 13,6 15,1 128,5 109,2 
Миколаївський 64,7 6,4 7,3 92 161,8 
Мостиський 12,93 65 90,8 6,8 6,6 
Перемишлянський 5,49 4,8 4,5 4,7 5,6 
Пустомитівський 41,1 53 58,5 79,3 312,2 
Радехівський 2,77 1,9 2,8 3,9 3,6 
Самбірський 11,85 8,8 9 8,3 8,7 
Сколівський 25,43 24,8 26,2 23,5 21,3 
Сокальський 19,18 15,5 18,6 7,6 12 
Старосамбірський 11,46 8,5 8,1 12,8 9,8 
Стрийський 24,2 18,7 35,2 17,7 17,8 
Турківський 6,51 6,8 5,6 6,8 8,4 
Яворівський 8,33 7 5,9 93,5 10,5 
Львівська область – всього 364,53 343,5 403,7 554 824,8 
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Додаток Г (В) 

Роздрібний товарооборот сучасних форматів роздрібної торгівлі 

(супермаркетів, гіпермаркетів та ін.) у міських поселеннях по районах та 

містах Львівської області у 2012-2016 рр. 

 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 1755,0 1813,8 1980,7 4488,6 5335,7 
Борислав 28,1 28,7 26,0 61,8 71,4 
Дрогобич 119,4 126,1 160,1 219,3 232,3 
Моршин — — — 33,1 38,0 
Новий Розділ — — — 71,5 98,5 
Самбір 80,7 88,7 88,2 122,5 132,8 
Стрий 136,8 142,7 170,2 271,9 297,4 
Трускавець 69,7 60,6 90,4 123,6 146,8 
Червоноград 123,8 129,6 133,7 614,4 569,8 
Бродівський — — — 76,1 85,3 
Буський 19,1 23,6 23,9 51,3 56,0 
Городоцький — — — 38,2 42,4 
Дрогобицький — — — 11,7 12,1 
Жидачівський 23,6 24,6 24,8 75,5 98,9 
Жовківський — — — 109,1 151,4 
Золочівський 17,2 16,5 17,9 48,9 59,4 
Кам’янка-Бузький 19,3 20,1 21,4 91,6 104,2 
Миколаївський — — — 30,0 32,0 
Мостиський — — — 46,9 58,4 
Перемишлянський — — — 26,4 27,9 
Пустомитівський — — — 52,6 54,4 
Радехівський 22,1 21,3 19,9 40,8 53,3 
Самбірський — — — 38,0 45,3 
Сколівський 3,7 7,6 — 55,8 65,6 
Сокальський 29,4 30,1 31,8 111,7 92,6 
Старосамбірський 18,8 19,4 19,6 52,7 65,2 
Стрийський — — — — — 
Турківський — — — 2,0 28,0 
Яворівський 22,8 39,5 37,6 102,2 121,8 
Львівська область – всього 2489,5 2592,9 2846,2 7068,3 8177,0 
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Додаток Д (Г) 

Роздрібний товарооборот автозаправних станцій у міських поселеннях по 

районах та містах Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 1130,6 1100,8 1558,5 1750,4 1823,6 
Борислав 45,1 43,3 56,0 67,5 67,8 
Дрогобич 114,1 107,5 134,0 158,9 171,6 
Моршин — — — — — 
Новий Розділ 14,5 13,8 18,5 20,8 18,5 
Самбір 45,3 35,1 38,7 43,4 35,3 
Стрий 116,2 107,5 143,5 164,3 176,6 
Трускавець 62,2 58,7 65,3 76,4 84,8 
Червоноград 113,9 116,0 147,7 182,2 195,4 
Бродівський 100,8 105,3 133,2 152,2 215,5 
Буський 80,4 78,9 101,0 109,3 125,0 
Городоцький 110,7 114,7 149,1 162,6 208,7 
Дрогобицький 54,1 54,6 90,5 100,6 105,7 
Жидачівський 55,9 51,1 71,1 81,7 84,5 
Жовківський 388,8 373,8 503,6 562,7 652,4 
Золочівський 84,3 89,6 112,6 117,4 134,2 
Кам’янка-Бузький 89,8 64,5 92,6 101,4 139,3 
Миколаївський 107,4 98,5 136,0 139,1 148,8 
Мостиський 187,1 182,0 218,9 260,2 275,4 
Перемишлянський 44,1 41,7 58,6 61,0 78,5 
Пустомитівський 793,0 809,1 915,2 1157,7 1275,9 
Радехівський 53,3 49,3 67,6 69,1 84,7 
Самбірський 99,0 108,1 171,3 174,7 231,4 
Сколівський 95,3 98,9 113,0 135,9 145,1 
Сокальський 78,0 71,5 88,7 104,8 109,6 
Старосамбірський 133,1 123,9 168,8 199,3 177,1 
Стрийський 110,4 121,2 159,3 186,5 185,0 
Турківський 21,1 21,8 32,5 38,7 33,4 
Яворівський 383,7 376,3 506,0 634,6 645,8 
Львівська область – всього 4712,4 4617,3 6051,8 7013,3 7629,4 
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Додаток Е (Д) 

Роздрібний товарооборот аптечних закладів у міських поселеннях по 

районах та містах Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, млн. грн. 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 713,7 783,7 936,6 1423,7 1897,1 
Борислав 13,6 13,2 18,5 27,5 34,1 
Дрогобич 69,6 80,9 109,8 155,2 215,2 
Моршин 6,9 10,5 10,9 16,0 21,5 
Новий Розділ 7,7 10,5 12,6 16,9 35,2 
Самбір 31,0 33,2 38,7 48,7 88,6 
Стрий 51,5 52,1 71,0 111,2 143,7 
Трускавець 30,7 35,1 39,6 59,9 78,4 
Червоноград 50,8 58,9 80,6 98,0 145,5 
Бродівський 14,0 22,3 22,0 40,2 58,9 
Буський 9,1 12,2 18,6 26,8 30,6 
Городоцький 5,1 6,0 6,2 9,7 14,0 
Дрогобицький 0,7 1,7 2,9 — — 
Жидачівський 10,2 13,2 17,5 25,8 34,6 
Жовківський 20,5 22,2 25,4 34,4 48,8 
Золочівський 18,3 22,8 26,6 32,4 55,9 
Кам’янка-Бузький 19,5 21,3 29,5 48,6 77,6 
Миколаївський 9,6 21,8 18,8 28,2 37,4 
Мостиський 17,6 11,9 25,5 37,8 52,0 
Перемишлянський 8,3 8,2 10,3 16,0 22,3 
Пустомитівський 23,8 33,3 48,9 30,6 32,2 
Радехівський 8,3 8,1 8,5 10,6 11,3 
Самбірський 0,8 1,0 1,1 1,0 1,1 
Сколівський 10,3 11,9 17,5 22,9 29,8 
Сокальський 20,0 24,1 30,1 39,2 49,6 
Старосамбірський 6,5 7,2 10,8 16,3 20,3 
Стрийський - - - 0,3 1,4 
Турківський 6,1 6,7 9,2 15,5 19,5 
Яворівський 10,1 13,2 15,4 21,3 32,5 
Львівська область – всього 1193,8 1347,3 1663,1 2414,5 3289,2 

 

 
 
 



 253

 
Додаток Ж 

Наявність об’єктів ресторанного господарства у міських поселеннях по 

районах та містах Львівської області у 2012-2016 рр. 

 
Райони та міста Значення показників у році, одиниць 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 843 820 788 741 761 
Борислав 11 9 8 6 7 
Дрогобич 55 50 41 37 35 
Моршин 4 5 5 3 6 
Новий Розділ 6 6 6 5 6 
Самбір 21 16 6 7 7 
Стрий 22 40 39 33 31 
Трускавець 50 43 51 55 56 
Червоноград 61 57 48 45 45 
Бродівський 12 14 13 10 10 
Буський 8 7 6 6 6 
Городоцький 11 13 11 9 9 
Дрогобицький 4 4 4 3 4 
Жидачівський 10 10 9 9 10 
Жовківський 21 20 5 19 19 
Золочівський 18 18 19 17 18 
Кам’янка-Бузький 23 19 19 4 4 
Миколаївський 9 9 11 6 7 
Мостиський 15 12 10 11 11 
Перемишлянський 12 10 7 4 5 
Пустомитівський 10 10 11 10 12 
Радехівський 13 8 12 7 7 
Самбірський 2 2 1 2 2 
Сколівський 23 22 17 16 16 
Сокальський 18 22 20 8 14 
Старосамбірський 4 2 2 2 2 
Стрийський 1 1 2 3 4 
Турківський 6 6 5 5 4 
Яворівський 30 25 18 17 18 
Львівська область – всього 1323 1280 1194 1100 1136 
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Додаток К (З) 

Наявність об’єктів ресторанного господарства у сільській місцевості 

Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони  Значення показників у році, одиниць 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Бродівський 4 5 5 5 6 
Буський 8 9 5 3 3 
Городоцький 13 10 11 11 10 
Дрогобицький 14 12 12 7 6 
Жидачівський 1 2 1 1 1 
Жовківський 16 19 4 11 8 
Золочівський 42 43 11 40 35 
Кам’янка-Бузький 16 17 41 4 17 
Миколаївський 6 5 4 4 3 
Мостиський 3 4 16 4 6 
Перемишлянський 3 3 3 1 1 
Пустомитівський 34 34 32 29 28 
Радехівський 43 41 37 3 3 
Самбірський 14 13 10 8 6 
Сколівський 12 15 17 14 12 
Сокальський 59 82 92 30 31 
Старосамбірський 4 3 2 2 1 
Стрийський 40 41 40 38 38 
Турківський 2 2 1 1 1 
Яворівський 14 11 8 5 5 
Львівська область – всього 348 371 352 221 221 
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Додаток Л (К) 

Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства у міських 

поселеннях по районах та містах Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони та міста Значення показників у році, одиниць 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Львів 46996 47149 46482 46306 47556 
Борислав 592 524 444 356 415 
Дрогобич 5680 5429 4969 4786 4527 
Моршин 235 405 256 105 210 
Новий Розділ 600 600 600 580 696 
Самбір 1668 832 306 276 276 
Стрий 1465 1492 1386 1194 1122 
Трускавець 3533 3758 4037 4100 4175 
Червоноград 4765 4633 4176 4017 4017 
Бродівський 1341 1355 1339 1219 1219 
Буський 434 328 525 559 559 
Городоцький 396 746 656 582 582 
Дрогобицький 143 143 143 71 95 
Жидачівський 460 375 420 400 444 
Жовківський 1251 1345 1293 1190 1190 
Золочівський 2166 2166 2184 2106 2230 
Кам’янка-Бузький 1264 1027 1472 222 222 
Миколаївський 324 324 216 240 280 
Мостиський 870 772 742 664 664 
Перемишлянський 500 456 366 218 273 
Пустомитівський 772 841 730 842 1010 
Радехівський 659 463 635 293 293 
Самбірський 84 84 68 92 92 
Сколівський 1117 1068 1024 974 974 
Сокальський 1427 1971 1851 150 263 
Старосамбірський 288 148 148 148 148 
Стрийський 60 120 140 186 248 
Турківський 313 313 298 298 238 
Яворівський 1266 952 699 640 678 
Львівська область – всього 80669 79819 77605 72814 74695 
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Додаток М (Л) 

Кількість місць в об’єктах ресторанного господарства у сільській 

місцевості Львівської області у 2012-2016 рр. 
Райони  Значення показників у році, одиниць 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 

Бродівський 128 192 222 222 266 
Буський 618 729 309 176 176 
Городоцький 890 550 630 602 547 
Дрогобицький 492 420 420 232 199 
Жидачівський 30 150 30 30 30 
Жовківський 701 853 468 666 484 
Золочівський 2471 2473 2403 2373 2076 
Кам’янка-Бузький 1077 1152 530 283 1203 
Миколаївський 173 161 135 135 101 
Мостиський 131 151 151 151 227 
Перемишлянський 136 136 136 20 20 
Пустомитівський 1531 1390 1378 1301 1256 
Радехівський 2104 2028 1872 242 242 
Самбірський 816 780 674 526 395 
Сколівський 475 859 971 871 747 
Сокальський 2528 3578 3697 1067 1103 
Старосамбірський 122 106 58 58 29 
Стрийський 2324 2413 2393 1897 1897 
Турківський 154 154 68 68 68 
Яворівський 546 386 223 97 97 
Львівська область – всього 17447 18661 16768 11017 11163 
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Додаток Н (М) 

Таблиця 1. Матриця вхідних даних У1 за 2013-2017 роки 

Показники 
2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот роздрібної торгівлі, 
млрд. грн. (Х1) 

541,5 685,7 812,1 888,8 901,9 

Кількість об’єктів 
роздрібної торгівлі, од. (Х2) 

4143 4078 3907 3741 3781 

Торгова площа крамниць, 
м.кв (Х3) 

427 436 433 436 438 

Наявність сучасних 
форматів роздрібної 
торгівлі, од. (Х4) 

83 84 86 82 76 

Кількість торгових місць у 
змішаних ринках (Х5) 

15984 16795 16822 16550 16519 

Кількість об’єктів роздріб-
ної торгівлі, які припинили 
діяльність, од. (Х6) 104 251 227 112 -40 

 

Таблиця 2. Матриця вхідних даних У2 за 2013-2017 роки 

Показники 

2013 2014 2015 2016 2017 

Оборот ресторанного 
господарства, млрд. грн. (Х7) 

17,9 21,2 23,5 24,6 21 

Індекс фізичного обсягу 
обороту ресторанного 
господарства(Х8) 

116,4 108,1 108,2 103 95 

Кількість об’єктів 
ресторанного господарства, 
одиниць(Х9) 

1671 1651 1546 1321 1316 

Забезпеченість населення 
місцями в об’єктах 
ресторанного господарства у 
розрахунку на 10 тис. осіб, 
одиниць(Х10) 

386 388 371 330 328 

Кількість місць в середньому 
на один об’єкт ресторанного 
господарства, одиниць (Х11) 

58,72 59,65 61,04 63,46 63,14 
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Таблиця 3. Матриця вхідних даних У3 за 2013-2017 роки 

Показники 

2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг реалізованих послуг, 
млрд. грн. (Х12) 

251,5 303,4 324,8 357,1 360,6 

Обсяг послуг, реалізованих 
населенню, тис. грн. (Х13) 

2917817 3477501 3608708 3882478 4438633 

Тимчасове розміщування і 
організація 
харчування(Х14)     845 877 845 
Кількість іноземців, які 
відвідали Україну, тис.ос. 
(Х15) 2280,8 2199,9 300,7 3454,3 2425,1 
Рівень тінізації послуг 
тимчасового 
розміщування, % (Х16) 78 79 84 89 91 

 

Таблиця 4. Матриця вхідних даних У4 за 2013-2017 роки 

Показники 
2013 2014 2015 2016 2017 

Х1 541,5 685,7 812,1 888,8 901,9 

Х2 4143 4078 3907 3741 3781 

Х3 427 436 433 436 438 

Х4 83 84 86 82 76 
Х5 15984 16795 16822 16550 16519 
Х6 104 251 227 112 -40 
Х7 17,9 21,2 23,5 24,6 21 
Х8 116,4 108,1 108,2 103 95 
Х9 1671 1651 1546 1321 1316 
Х10 386 388 371 330 328 
Х11 58,72 59,65 61,04 63,46 63,14 
Х12 251,5 303,4 324,8 357,1 360,6 
Х13 2917817 3477501 3608708 3882478 4438633 
Х14     845 877 845 
Х15 2280,8 2199,9 300,7 3454,3 2425,1 
Х16 78 79 84 89 91 
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