Аналіз ринку в’їзних
туристів

Зміст
Ключові результати ……….3
Демографічні характеристики туристів ……….5
Першочергова мета подорожі ……….6
Джерела інформації про Львів ……….7
Транспорт до Львова ……….8
Перебування у Львові ……….9
Дозвілля туристів ……….10
Середні витрати туристів ……….11
Оцінка подорожі ……….12
Основні показники оцінювання Львова ……….13
Якість надання туристичних послуг……….15
Дослідження співвідношення цінової пропозиції та якості послуг ……….17
ТОР-10 найвідоміших фестивалів Львова ……….18
Улюблений слоган міста ……….19
Відомі львів’яни ……….20
Асоціації зі Львовом ……….21

2

Ключові результати
В опитуванні взяли участь 600 (591) відпочинкових туристів, які
приїхали до Львова у березні-квітні 2015. Географія цих туристів є
дуже широкою і представляє усі континенти світу. Окрім ключових
туристичних ринків (Україна, Польща, Росія, Німеччина), серед країн
світу переважають туристи з Туреччини, Італії, Білорусії, США, Англії,
Чехії та Угорщини.
Серед опитаних туристів переважають ті, які подорожують з метою
відпочинку, розваг (57,7%), відвідування культурних об’єктів (20,1%),
відвідин друзів та родичів (18,4%).
Загальний профіль в’їзних відпочинкових туристів: це, зазвичай,
молоді люди, віком 18-25 років (40,6%) та 26-35 років (32,1%); кількість
неодружених туристів переважає (58,0%); також дещо переважає
частка чоловіків — 52,0%; за видом діяльності – наймані працівники
(47,9%).
Основний перелік причин, що надихнули туристів на вибір Львова
як туристичного напрямку формують такі як поради родичів, друзів;
бажання побачити місто, в якому не бував; місто, в якому живуть друзі,
родичі; відпочинок; робоча поїздка; цікава культура і традиції.
Серед основних джерел, з яких гості міста дізнавались
інформацію про Львів фігурують попередній візит до Львова (43,0%),
сайти в Інтернеті (38,7%), поради друзів, родичів, які були у Львові
раніше.
Серед он-лайн джерел переважають пошукові системи (Google,
Yandex, інші) (69,3%), Facebook (16,4%), Lviv.travel (10,0%).
Більшість туристів залишається у місті на 1-3 дні (69,0%). Середня
тривалість перебування туристів становить 3 дні.
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Структура туристів
Україна

Країни Європи

Польща

Німеччина

США, Канада

Росія, Білорусія

Туреччина

Італія

Інші країни
3%

2%
2% 1%

3%
4%
5%

11%

69%

Найбільшою є частка туристів, які приїздять до Львова
вперше (35,5%).
Середні витрати на поїздку до Львова становлять 144,13
євро, витрати одного туриста за увесь період перебування в
місті – 102,53 євро; витрати на сім’ю (двоє дорослих і діти) –
296,06 євро. Середні витрати одного туриста на один день
перебування у Львові становлять 38,0 євро.
Середня сума, яку залишають у Львові внутрішні туристи
становить 103,94 євро (вона ж є найменшою у порівнянні із
витратами туристів із інших країн). Найбільше витрачають у
Львові туристи із Італії (713,46 євро).
Для подорожі до Львова більшість туристів обирають поїзд
(60,8%), власний автомобіль (12,5%) або рейсовий автобус
(11,5%).
Значна частка туристів надає перевагу проживанню в готелі
(26,8%), в родичів чи друзів (24,9%) або в хостелі (21,5%).
Індекс туристичної привабливості міста становить 4,75, а
індекс задоволеності туристичними послугами — 4,25 (із
5).
Найпоширенішими
практиками
туристів
під
час
перебування у Львові є самостійні екскурсії містом (76,6%);
посиденьки в кафе, кав’ярнях, ресторанах (70,9%);
відвідування музеїв, галерей, виставок (39,9%); походи по
магазинах (38,2%); відвідування релігійних об’єктів міста
(33,3%).
91,5% опитаних туристів зазначили, що бажають відвідати
Львів ще раз, а 100% будуть рекомендувати своїм друзям
відвідати це місто.
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Демографічні характеристики туристів
Вік

Вид діяльності

18-25 років

26-35 років

36-45 років

46-55 років

56-65 років

66 років і старше

8%

47,9%

4% 1%
25,4%
19,1%

41%

14%

Підприємець Найманий
/ власник
працівник
бізнесу

32%

Стать
Чоловіча

Студент

2,9%

4,8%

Пенсіонер

Інше

Сімейний стан
Жіноча

Одружений(на)

48%

Не одружений(на)

42%
52%
58%
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Першочергова мета подорожі
Відпочинок, розваги

57,7%

Відвідування культурних
об’єктів

20,1%

Відвідини друзів та родичів

18,4%

Частота відвідування міста
35,5%

Бізнес, робоча подорож

11,8%
25,9%

Участь в конференції,
конгресі

9,1%

Відвідування релігійних
об’єктів

9,1%

Спорт, змагання

Більшість опитаних туристів вказали відпочинок та
розваги (57,7%) як характеристику першочергової
мети поїздки до Львова. Серед популярних
відповідей також фігурують відвідування релігійних
об’єктів (20,1%), відвідини родичів та друзів (18,4%)
та бізнес, робоча подорож (11,8%).

Інше (проїздом)

19,4%

Втретє

Часто
відвідую місто

1,9%
Вперше

Лікування

19,2%

Вдруге

0,8%
0,7%

Більша частина опитаних туристів відвідала Львів
вперше (35,5%). Та все ж значна частка респондентів
(19,4%) часто відвідує місто.
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Джерела інформації про Львів
Серед основних джерел інформації, з яких туристи дізнаються про Львів можна зазначити попередній візит до міста
(43,0%), сайт в Інтернеті (38,7%), поради друзів, родичів, які бували у Львові раніше (31,2%) або безпосередньо
мешкають у місті (25,8%).
Найпопулярнішими он-лайн джерелами, якими користувались респонденти під час планування подорожі виявились
пошукові системи (Google, Yandex та інші) (69,3%), Facebook (16,4%) та lviv.travel (10,0%). 18,1% опитаних взагалі не
користувались он-лайн джерелами.
On-line джерела для планування подорожі
Попередній візит до Львова

43,0%

Сайт в Інтернеті

38,7%

За порадою друзів / родичів, які
були у Львові раніше
За порадою друзів / родичів, які
живуть у Львові

31,2%

25,8%

Телевізійні програми

11,7%

Пошук у Google, Yandex,
інших пошукових системах
Facebook
lviv.travel
Instagram
touristinfo.lviv.ua

Я живу недалеко від Львова

7,5%

Afishalviv.net

Туристичні брошури

7,3%

Booking.com

Путівник-довідник

4,9%

Реклама на телебаченні

3,9%

Статті в журналі або газеті

3,9%

Реклама в журналі / газеті

3,7%

Порада від туристичного агента
Радіопрограми

2,2%
0,3%

Trip Advisor
Everplaces
Couchsurfing
Pinterest
Не користувались он-лайнджерелами

69,3%
16,4%
10,0%
6,9%
5,4%
5,1%
3,9%

2,4%
1,0%
0,7%
0,3%
18,1%

7

Транспорт до Львова
Найпопулярнішим видом транспорту, яким користувались респонденти під час добирання до Львова виявився поїзд
(60,8%). Також 12,5% опитаних туристів скористались власним автомобілем, щоб доїхати до Львова, а ще 11,5%
скористались послугами рейсових автобусів.

Поїзд

60,8%

Власний автомобіль

12,5%

Рейсовий автобус

11,5%

Літак

6,3%

Туристичний автобус

5,9%

Автостоп
Інше (автобус спортивної команди)

2,0%

0,8%
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Перебування у Львові
Середній час перебування більшості туристів у Львові становить від 1 до 3 днів (69,3%).
Під час перебування у Львові гості міста надають перевагу поселенню в готелі (26,8%), в родичів чи друзів (24,9%),
хостелі (21,5%).

Проживання у Львові

Тривалість перебування у Львові
69,3%

16,6%
8,0%

6,0%
0 днів, без
ночівлі

1-3 дні

4-6 днів

7 днів і
більше

Готель

26,8%

В родичів / друзів

26,00%

Хостел

21,5%

Орендована квартира
Власна квартира
Не планую залишатися
на ніч в місті

19,3%
0,3%
6,0%

2,89 дні – середня тривалість
перебування туристів у міжсезоння
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Дозвілля туристів
Найпоширенішими відпочинковими практиками респондентів виявились самостійні екскурсії містом (76,6%),
посиденьки в кафе, кав’ярнях, ресторанах (70,9%), відвідування музеїв, галерей, виставок (39,9%), походи по
магазинах (38,2%), відвідування релігійних об’єктів (33,3%).
Самостійні екскурсії містом (огляд визначних пам’яток)

76,6%

Посиденьки в кафе / кав’ярнях / ресторанах

70,9%

Відвідування музеїв, галерей, виставок

39,9%

Походи по магазинах

38,2%

Відвідування релігійних об’єктів міста

33,3%

Екскурсії по місту у супроводі гіда

28,3%

Відвідування торгово-розважальних комплексів

27,6%

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

17,8%

Відвідування концертів, фестивалів

16,2%

Екскурсії за місто

10,2%

Відвідування театрів
Відвідування медичних закладів з метою лікування та
оздоровлення

10,0%
1,4%
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Середні витрати туристів
144 EUR
103 EUR
2 296 EUR
38 EUR

Загалом 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

Витрати туристів під час перебування у Львові,
в залежності від країни (в євро)
Україна
Польща
Німеччина

€ 104

€ 152
€ 166

Туреччина

€ 244

Італія

€ 713

США, Канада
Росія, Білорусія
Країни Європи
Інші країни

€ 305
€ 130

€ 213
€ 194

Як виявилось, найбільше під час перебування у Львові витрачають туристи з Італії (713,46 EUR), США та Канади
(304,69 EUR), Туреччини (244,00 EUR)
.
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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 по кожному з критеріїв.

Атмосфера, аура, краса
міста
Зручність бронювання
Історичні та культурні
5,00 4,83
подорожі
4,79 пам’ятки
4,41
Привабливість міста для
Релігійні місця
4,00
туристів загалом
4,66
4,74
Безпека перебування у місті
4,56
Наявність необхідних
товарів в магазинах 4,22

Якість харчування
4,40

3,00

Якість обслуговування у
4,17 закладах громадського…

2,00

1,00

4,34
Якість житла

Ціни на товари і послуги 4,11
4,49
Розважальні та культурні
події

4,27
Зручність пересування по
місту

3,66
3,57
4,16

Громадський транспорт

Стан доріг

4,32
Гостинність жителів 4,70
Екологічна ситуація
Туристична інформація
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Основні показники оцінювання
Львова

Індекс задоволеності туристичними послугами

4,25

Індекс туристичної привабливості

4,76

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 жителів 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 місті, безпека у місті
тощо.
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Бажання відвідати Львів
ще раз

Рекомендація відвідати
Львів свої друзям

Залежить від обставин
Радше так
Точно так

Радше так

Точно так

8%
16%
18%

74%
84%

Майже всі опитані туристи (91,4%) виявили бажання знову відвідати місто. А також всі радитимуть своїм друзям
відвідати Львів.
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Якість надання туристичних послуг
2,00

І ГРУПА

Якість харчування

ІІ ГРУПА

1,80

Якість обслуговування у закладах громадського
харчування
Якість житла

1,60

Громадський транспорт

Задоволеність

1,40

0,00

Стан доріг

Екологічна ситуація

1,20

Туристична інформація
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Гостинність жителів
Зручність пересування по місту

0,80

Розважальні та культурні події

0,60

Ціни на товари і послуги
0,40

ІІІ ГРУПА

0,20

Наявність необхідних товарів в магазинах

ІV ГРУПА

Безпека перебування у місті
Зручність бронювання подорожі

0,00

Важливість

З метою визначення пріоритетних напрямків підвищення якості надання туристичних послуг, кожен з критеріїв, який
формує Індекс задоволеності туристичними послугами, оцінювався за двома параметрами - важливість та задоволеність. Для їх оцінювання використовувалась 5-бальна шкала, де 1 - найнижчий рівень важливості та задоволеності,
а 5 - відповідно найвищий. Згодом, середні показники за шкалою [1; 5] були перекодовані у шкалу [-2; 2] з метою
кращого виділення негативних показників.
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ІІ ГРУПА
(висока важливість –
висока задоволеність)

ІІІ ГРУПА
(низька важливість –
низька задоволеність)

Якість харчування
Якість обслуговування у закладах
громадського харчування
Якість житла
Екологічна ситуація
Туристична інформація
Гостинність жителів
Зручність пересування по місту
Розважальні та культурні події
Ціни на товари і послуги
Наявність необхідних товарів в магазинах
Безпека перебування у місті
Зручність бронювання подорожі
Громадський транспорт
Стан доріг

Важливість Задоволеність
1,49
1,40
1,28

1,17

1,35
1,15
1,42
1,57
1,31
1,58
1,23
1,18
1,63
1,33
0,81

1,34
1,16
1,32
1,70
1,27
1,49
1,11
1,22
1,56
1,41
0,66

0,82

0,49

У зв’язку з високими середніми показниками оцінювання важливості та задоволеності критеріями, умовний «0» на графіку було зміщено до
«1». Таким чином ми можемо говорити не про низькі та високі показники (як в класичному варіанті), а про високі та порівняно менші
показники важливості та задоволеності туристичними послугами. Координата Х відображає показники важливості кожного із критеріїв
оцінювання якості послуг, координата Y - задоволеність реалізацією цих послуг власне у Львові. Зобразивши ці дані на графіку ми
отримуємо 4 категорії критеріїв: низька важливість – висока задоволеність (1); висока важливість – висока задоволеність (2); низька
важливість – низька задоволеність (3); висока важливість – низька задоволеність (4). До першої групи факторів не потрапив жодна з
оцінюваних послуг. Це означає, що якісне надання усіх послуг є важливим для туристів. Другу групу утворюють ті критерії, які є важливими
та задоволеними. Сюди потрапили більшість оцінюваних критеріїв. Це свідчить про дуже високу якість надання саме тих послуг, які є для
туристів дуже важливими. Ці показники потрібно лише підтримувати на тому ж високому рівні. До третьої групи потрапили ті фактори, які є
менше важливими для туристів та порівняно менше задоволеними. Це громадський транспорт та стан доріг. Останні два показники
потребують особливої уваги, адже вони зменшують загальний показник задоволеності туристичними послугами. До четвертої групи
належать критерії, які є дуже важливими, проте недостатньо задоволеними. Як бачимо, до цієї групи не потрапив жоден з оцінюваних
критеріїв якості надання туристичних послуг. Це знову ж свідчить про високий рівень надання цих послуг у місті.
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Дослідження співвідношення цінової пропозиції та якості наданих послуг
Використовуючи 5-бальну шкалу, де 1 – дуже низька, 2 – низька, 3 – помірна, 4 - висока, а 5 – дуже висока, опитані
відпочинкові туристи оцінювали цінову пропозицію та якість наданих послуг у таких сферах як транспортне сполучення
(доїзд до міста), заклади проживання та харчування у місті, громадський транспорт, атракції та екскурсії, які
пропонуються у Львові, а також сувенірні крамниці.
1,00

Якість

0,50

0,46

-0,04

0,68
0,76
0,00
1,00
0,97

0,82
0,79
0,00
0,93
1,00

0,15
0,03
0,00
-0,07
0,03

Сувенірні
крамниці

Атракції,
екскурсії

0,80

Якість послуг

Транспортне сполучення,
доїзд до міста
Заклади проживання
Заклади харчування
Громадський транспорт
Атракції, екскурсії
Сувенірні крамниці

Ціна

Різниця
між ціною
і якістю

Заклади
проживання

Заклади
харчування

0,60

Транспортне
сполучення,
доїзд до міста

0,40

0,20

Громадський
транспорт
0,00
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Цінова пропозиція

Так, ми бачимо: оцінки щодо цінової пропозиції та якості послуг у громадському транспорті співпали (найнижчі оцінки
щодо ціни та якості у порівнянні з іншими послугами). Це варто трактувати як те, що помірна ціна на проїзд у
громадському транспорті відповідає порівняно невисокій якості надання послуг із перевезення у ньому. Щодо інших
послуг, то тут спостерігається хоча й не значна, проте різниця між оцінками цінової пропозиції та якості послуг.
Від’ємний показник різниці (число із знаком «-») означає те, що оцінка якості послуг є нижчою, аніж цінова пропозиція
стосовно цієї послуги, додатній (число із знаком «+») – якість послуг оцінена вище, аніж цінова пропозиція.

17

ТОР-10 найвідоміших фестивалів Львова
Національне свято шоколаду

22,8%

Міське свято "На каву до Львова"

11,8%

Фестиваль "Великдень у Гаю"

10,5%

Фестиваль пива у Львові

10,1%

Свято сиру і вина у Львові

9,6%

Джаз фест (без уточнення який саме вестиваль)

6,0%

Фестиваль писанки

6,0%

Фестиваль пампуха
Різдвяний ярмарок

Великодній ярмарок

4,3%
3,9%

37% не змогли назвати
жодного львівського фестивалю

2,6%

Щодо фестивалів, яких на думку туристів, не вистачає у Львові, то перш за все варто зауважити, що більшість туристів
зазначали, що у місті і так достатньо тих фестивалів, які відбуваються потягом усього року. Серед інших рекомендацій
переважають наступні: фестиваль для іноземців (9%), музичних заходів (фестивалів, виступів відомих виконавців
(гуртів) (8%), фестивалі присвячені алкогольним напоям (свята пива, вина) (5%), фестиваль танцю (4%), спортивний
фестиваль (4%).
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Улюблений слоган міста
Що стосується салогану міста, то туристам найбільше імпонує «Львів – відкритий для світу» (32,4%), а також «Львів
вартує твого візиту» (19,2%). Серед запропонованих респондентами варіантів (категорія «інше» на графіку): «Lviv – I
love it», «Lviv-live it!», «Lviv - just live it!», «Just Lviv it!», «Львів – місто побачень», «Львів – молода Європа», «Культурна
столиця України», «Культурне серце Європи», «Львів – дім, куди повертаються», «Львів – це місто, в якому почуваєшся
як вдома», «Львів – рідний нам усім», «Місто кохання», «Місто контрастів», «Місто левів», «Місто мрій»).

Львів – відкритий для світу

32,4%

Львів вартує твого візиту

19,2%

Львів – тут добре

17,6%

Львів – з ним варто познайомитись

15,6%

Львів – остання нерозвідана перлина Європи
Інше

12,7%

6,2%
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Відомі львів’яни
Святослав Вакарчук

24,5%

Андрій Садовий

13,5%

Руслана Лижичко

12,9%

Андрій Кузьменко (Скрябін)

10,5%

Соломія Крушельницька

8,6%

Іван Франко
Андрей Шептицький
Степан Бандера

6,1%
5,2%
4,6%

24% не змогли назвати
жодного з відомих їм львів’ян

Дзідзьо
Володимир Івасюк

4,1%
3,4%

Серед інших відповідей були названі також Данило Галицький, Богдан Ступка, Роман Шухевич, Михайло Грушевський,
Леопольд фон Захер-Мазох, Оксана Білозір, Ольга Фреймут, Анджеліка Варум, Гарик Кричевський, В’ячеслав
Чорновіл, Роберт Домс, Віталій Козловський (відповіді наведені в порядку частоти згадування – від частіших, до тих, які
згадувались рідше).
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Асоціації зі Львовом
Також у гостей міста поцікавились, з чим у них асоціюється Львів. Як виявилось, більшість респондентів схильні
пов’язувати місто із кавою (48,2%), архітектурою (47,9%), шоколадом (31,1%) та пивом (24,7%). До категорії «Інше»
потрапили такі асоціації як смачна горілка, гарні дівчата, гарна українська мова у мешканців міста, європейське місто,
кав’ярні, кнайпи, нічні клуби, польське місто в Україні, родина та друзі, старе місто, хороші люди.
Кава

48,2%

Архітектура

47,9%

Шоколад

31,1%

Пиво

24,7%

Бруківка

22,8%

Храми міста

22,8%

Скульптури левів

21,3%

Мистецтво

14,2%

Фестивалі
Велорух
Інше

8,8%
2,2%

3,0%

Найбільше на подорож до Львова туристів надихнули розповіді друзів та родичів, які уже побували тут (24%), бажання
побачити місто (18,5%), бажання відпочити (11,9%). Ще 11,9% скористались нагодою робочої поїздки, щоб відвідати
Львів, а 9,3% зазначили, що їх надихнула львівська архітектура.
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