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Ключові результати
В опитуванні взяли участь 400 відпочинкових туристів, які приїхали до
Львова у червні 2016 року. Географія цих туристів є дуже широкою і
представляє майже усі континенти світу. Окрім ключових туристичних
ринків (Україна, Польща, Німеччина), серед інших країн світу
переважають туристи з США, Словаччини, Чехії та Угорщини.
Серед опитаних туристів переважають ті, які подорожують з метою
відпочинку, розваг (71,5%).
Загальний профіль в’їзних відпочинкових туристів: це, зазвичай,
люди, віком 26-35 років (33,8%); переважає частка одружених туристів
(59,3%); також дещо переважає частка жінок — 57,8%; за видом
діяльності – наймані працівники (49,3%).
Серед основних джерел, з яких гості міста дізнавались інформацію
про Львів фігурують поради друзів, родичів, які відвідували Львів
раніше (39,3%), попередній візит до Львова самих респондентів (35,3%),
поради друзів, родичів, які мешкають у Львові (27,2%), а також джерела
в Інтернеті (22,8%).
Більшість туристів залишається у місті на 1-3 дні (60,6%). Середня
тривалість перебування туристів у Львові становить 3 дні.
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Структура туристів
Україна
Польща
США
Чехія
Німеччина

3,0% 2,8%

Країни Європи
Словаччина
Угорщина
Італія
Інші Країни

2,8%

2,0%

3,0%
3,0%
3,3%

6,5%
56,5%
17,0%

Найбільшою є частка туристів, які часто відвідують Львів
(39,3%). Майже кожен третій турист (29,5%) відвідує місто
вперше.
Середні витрати на поїздку до Львова становлять 171,09
євро, витрати одного туриста за увесь період перебування в
місті – 120,60 євро; витрати на сім’ю (двоє дорослих і діти) –
264,86 євро. Середні витрати одного туриста на один день
перебування у Львові становлять 47,00 євро.
Внутрішні туристи витрачають у Львові в середньому 136,01
євро. Натомість середні витрати іноземних туристів в місті
становлять 217,18 євро.
Для подорожі до Львова більшість туристів обирають поїзд
(40,0%), власний автомобіль (18,3%), літак (15,3%) або
рейсовий автобус (12,8%).
Значна частка туристів надає перевагу проживанню в готелі
(24,2%), в родичів чи друзів (25,2%), орендованій квартирі
(22,7%).
Індекс туристичної привабливості міста становить 4,63, а
індекс задоволеності туристичними послугами — 3,99 (із
5 максимальних).
Найпоширенішими
практиками
туристів
під
час
перебування у Львові є самостійні екскурсії містом (87,5%);
посиденьки в кафе, кав’ярнях, ресторанах (76,3%);
відвідування музеїв, галерей, виставок (50,0%); екскурсії
містом у супроводі гіда (26,8%); відвідування концертів
(24,0%) та релігійних об’єктів міста (23,0%).
95,0% опитаних туристів зазначили, що бажають відвідати
Львів ще раз, а 98,5% будуть рекомендувати своїм друзям
відвідати місто.
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Демографічні характеристики туристів
Вік

Рід занять

18-25 років

26-35 років

36-45 років

46-55 років

56-65 років

66 і більше років

5,5%

49,3%

1,5%

24,5%

10,0%

13,5%
23,6%
25,6%
33,8%

Стать
Чоловіча

Найманий
працівник

Підприємець /
власник
бізнесу

Студент

Пенсіонер

8,0%

Інше

Сімейний стан
Жіноча

42,3%
57,8%

4,8%

Одружений (на)

Неодружений (на)

40,8%
59,3%
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Першочергова мета подорожі
Відпочинок, розваги

Відвідини друзів та родичів

71,5%

11,0%

Більшість опитаних туристів вказали відпочинок та
розваги (71,5%) першочерговою метою поїздки до
Львова. Також 11,0% планують відвідати родичів та
друзів, а 10,3% вказали бізнес, робочу подорож
першочерговою метою відвідин міста.

Частота відвідування міста
39,3%
29,5%

Бізнес, робоча подорож

10,3%
17,0%

Інше

14,3%

7,3%
Часто відвідую
місто

Вперше

Вдруге

Втретє

Більша частина опитаних туристів часто відвідує
Львів (39,3%). Та все ж значна частка респондентів
відвідує місто вперше (29,5%).
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Джерела інформації про Львів
Серед основних джерел інформації, з яких туристи дізнаються про Львів можна зазначити родичів, які бували у Львові
раніше (39,3%), попередній візит до міста (35,3%), поради друзів, родичів, які безпосередньо мешкають у місті (27,2%),
а також інформація в Інтернеті (22,8%).
За порадою друзів / родичів, які були у Львові раніше

39,3%

Попередній візит до Львова

35,3%

За порадою друзів / родичів, які живуть у Львові

27,2%

Сайт в Інтернеті

22,8%

Телевізійні програми / реклама

14,2%

Реклама / матеріал в журналі / в газеті

14,0%

Через соціальні мережі

8,4%

Туристичні брошури
Радіопрограми

Я живу недалеко від Львова
Порада від туристичної компанії
Інше

7,6%
4,3%
3,0%
1,0%
15,0%
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Транспорт до Львова
Найпопулярнішим видом транспорту, яким користувались респонденти під час подорожі до Львова виявився поїзд
(40,0%). Також 18,3% опитаних туристів скористались власним автомобілем, аби дістатись до Львова, 15,3% - літаком,
а ще 12,8% скористались послугами рейсових автобусів.

Поїзд

40,0%

Власний автомобіль

18,3%

Літак

15,3%

Рейсовий автобус

12,8%

Туристичний автобус
Автостоп
Інше

12,0%

0,5%

1,3%
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Перебування у Львові
Середній час перебування більшості туристів у Львові становить від 1 до 3 днів (63,3%). Під час перебування у Львові
гості міста надають перевагу поселенню в готелі (24,2%), в родичів чи друзів (25,2%), а також орендованій квартирі
(22,7%).
Тривалість перебування у Львові

Проживання у Львові

63,3%

В родичів /
друзів

25,2%

Готель

24,2%

Орендована
квартира

14,0%

Не планую
залишатись на
ніч в місті

13,3%
9,5%

Без ночівлі

1-3 дні

4-6 днів

22,7%

7 днів і більше

14,1%

Хостел
Апартаментготель

11,3%

2,5%

3,02 дні – середня тривалість
перебування туристів у Львові
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Бронювання житла
Найбільша частка відпочинкових туристів здійснювали бронювання житла безпосередньо на сайті готелю, хостелу чи
апартаментів, де планували зупинитись, а також на сайті Booking.com.
23,7%
20,5%

13,0%
11,4%

11,0%

10,4%

7,3%

3,0%

На сайті готелю,
хостелів,
апартаментів

Booking.com

Знайомі / друзі
бронювали

Турфірма
бронювала

Інший сайт для
бронювання

Знайшли самі

Оголошення, по
телефону у
власника

Інше

Серед інших сайтів для бронювання респонденти зазначили такі ресурси, як arenda.com, doba.ua, hotels 24, OLX,
TripAdvisor.
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Дозвілля туристів
Найпоширенішими відпочинковими практиками респондентів є самостійні екскурсії містом (87,5%), посиденьки в кафе,
кав’ярнях, ресторанах (76,3%), відвідування музеїв, галерей, виставок (50,0%) та екскурсії містом у супроводі гіда
(26,8%).
Самостійні екскурсії містом

87,5%

Посиденьки в кафе / кав'ярнях / ресторанах

76,3%

Відвідування музеїв, галерей, виставок

50,0%

Екскурсії по місту у супроводі гіда

26,8%

Відвідування концертів

24,0%

Відвідування релігійних об'єктів міста

23,0%

Відвідування торгово-розавжальних центрів

19,5%

Відвідування розважальних закладів (нічних клубів, казино, ін.)

14,8%

Екскурсії за місто

13,8%

Відвідування театрів

13,5%

Відвідування футбольних матчів, спортивних подій
Відвідування медичних закладів з метою лікування / оздоровлення
Інше

5,8%
0,8%
5,8%
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Середні витрати туристів
Середні витрати серед всіх опитаних відпочинкових туристів
Витрати одного туриста за весь період перебування
Витрати на сім'ю (двоє дорослих і діти)
Витрати 1 туриста на 1 день

171 EUR
121 EUR
265 EUR
47 EUR

Структура витрат (EUR)
Добирання до Львова

86,06

Проживання

73,24

Інші витрати (дрібні покупки, розваги, харчування)

46,99

Ресторани та бари

46,96

Події, експозиції, музеї

14,75

Сувеніри

14,48

.
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Оцінка подорожі
Кожен з критеріїв оцінювався за 5-бальною шкалою, де 1 — зовсім незадоволені, а 5 — цілком задоволені.
Тут представлені середні показники оцінювання за кожним із критеріїв.
Атмосфера, аура, краса міста
5,0
Зручність бронювання подорожі
Історичні та культурні пам'ятки
Громадський транспорт

4,9

Привабливість міста для туристів
загалом

4,9

4,0

4,8

Транспортне сполучення з іншими
містами

Гостинність мешканців

3,0

4,7
Стан доріг

3,5

2,4

3,1

Якість харчування

2,0
4,6

3,6
1,0
Екологічна ситуація

4,5

3,8

Туристична інформація

3,9
4,5
Якість житла

Релігійні місця

4,2

4,4
4,2

Ціни на товари та послуги

4,3

Розважальні та культурні події
Наявність необхідних товарів в
магазинах

4,3

4,4

Безпека перебування в місті

Якість обслуговування у закладах
громадського харчування
Зручність пересування містом
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Основні показники оцінювання
Львова

Індекс задоволеності туристичними послугами

3,99

Індекс туристичної привабливості

4,63

Індекси туристичної привабливості міста та задоволеності
туристичними
послугами
—
це
основні
показники
ефективності Стратегії конкурентоспроможності міста. Це
усереднена оцінка за 5-бальною шкалою, де 1 – зовсім
незадоволені, а 5 – цілком задоволені.
Індекс туристичної привабливості міста формують такі
показники як атмосфера, аура, краса міста, історичні та
культурні пам’ятки, релігійні місця, гостинність мешканців та
привабливість міста для туристів загалом. В Індексі
задоволеності туристичними послугами враховані різні
послуги, серед яких якість обслуговування у закладах
громадського харчування, якість житла, громадський
транспорт, стан доріг, туристична інформація, зручність
бронювання, зручність пересування по місту, безпека у місті
тощо.
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Бажання відвідати Львів ще
раз

Рекомендація відвідати Львів
своїм друзям

Залежить від обставин

Залежить від обставин

Радше так

Радше так

Точно так

Точно так

1% 5%

5%
8%

87%

94%

Майже всі опитані туристи (95,0%) виявили бажання знову відвідати місто. А також 98,5% радитимуть своїм друзям
відвідати Львів.
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Недоліки міста
Як можемо спостерігати, майже половина всіх опитаних відпочинкових туристів залишилась задоволеними наявною
туристичною інфраструктурою міста. Серед пунктів, які викликають незадоволення переважають наявність циган та
безхатченків на вулицях міста, нестача сміттєвих урн та рівень засміченості міста, незадовільний стан доріг та нестача
громадських вбиралень.
Немає недоліків
Багато циган та безхатченків на вулицях міста
Багато сміття (нестача сміттєвих урн)
Незадовільний стан доріг
Нестача громадських вбиралень
Незадовільний стан архітектури
Незадовільний стан громадського транспорту
Нестача паркувальних місць
Високі ціни на харчування
Нестача цілодобових магазинів
Нестача озеленення міста
Нестача відпочинкових зон
Нестача публічних мап міста
Нестача англомовної інформації (наприклад, вказівників)
Надлишок реклами
Неприбрані вулиці (пилюка)
Нестача культурних заходів
Нестача банкоматів

43,8%
8,0%
6,8%
6,0%
5,2%
5,2%
4,4%
3,2%
3,2%
2,8%
2,4%
2,4%
2,0%
1,2%
1,2%
1,2%
0,8%
0,4%
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Звіт виконано аналітиками Інституту
міста на замовлення ЛКНП «Центр
розвитку туризму м. Львів»
Львівської міської ради

Контактна інформація виконавця:
КУ «Інститут міста»
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1, к. 204
тел./факс (032) 254-60-81
www.city-institute.org
e-mail: info@city-institute.org
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