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Дутка Г. Я., Савіцька О. П. ABC-XYZ-аналіз регіонів України за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі
У статті обґрунтовано важливу роль використання АВС- і XYZ-аналізу для оцінювання та аналізування особливостей функціонування турис-
тичної галузі України в регіональному вимірі. У портфельному інвестуванні для прийняття ефективного управлінського рішення, серед багатьох 
альтернативних, для інвесторів важливе значення має зіставлення двох факторів – дохідності та рівня ризику. Принцип вибору стратегії інвес-
тування з урахуванням оптимальності співвідношення дохідності та ризику має бути визначальним не тільки для інституційного інвестора, 
а і для держави, яка формує стратегічні та пріоритетні напрями розвитку, одним з яких є туризм. Туризм є одним із найбільших і таким, що 
швидко зростає, сектором економіки не тільки у світі, а й в Україні. Проте для туристичної діяльності характерні елементи невизначеності та 
ризику, які необхідно враховувати у формуванні державної політики. У статті запропоновано групувати регіони України за дохідністю (доходом 
від надання туристичних послуг) за допомогою ABC-аналізу, а за рівнем ризику туристичної галузі – XYZ-аналізу. Групування дало змогу зіставити 
регіони України за рівнем дохідності та ризиковості у сфері туризму, що допоможе в подальшому приймати оптимальні управлінські рішення 
їхньої ефективної реалізації. Проведене дослідження дозволило за допомогою поєднання ABC- і XYZ-аналізу згрупувати та позиціонувати регіони 
України у матриці ABC-XYZ-аналізу за дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі. Групування регіонів України дозволяє виявити найбільш пер-
спективні регіони у сфері розвитку туристичної галузі та віднести їх до категорії тих, які формують імідж України на міжнародній арені та 
вносять найбільший вклад у міжнародне визнання України як туристично привабливої країни.
Ключові слова: туризм, дохід від надання туристичних послуг, ризик, туристична галузь, ABC-аналіз, XYZ-аналіз.
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Дутка А. Я., Савицкая О. П. ABC-XYZ-анализ регионов Украины по доходности/уровню риска туристической отрасли
В статье обоснована важная роль использования АВС- и XYZ-анализа для оценки и анализа особенностей функционирования туристической от-
расли Украины в региональном измерении. В портфельном инвестировании для принятия эффективного управленческого решения, среди многих 
альтернативных, для инвесторов важное значение имеет сопоставление двух факторов – доходности и уровня риска. Принцип выбора страте-
гии инвестирования с учетом оптимальности соотношения доходности и риска должен быть определяющим не только для институциональ-
ного инвестора, но и для государства, формирующего стратегические и приоритетные направления развития, одним из которых является ту-
ризм. Туризм является одним из крупнейших и быстрорастущих секторов экономики не только в мире, но и в Украине. Однако для туристической 
деятельности характерны элементы неопределенности и риска, которые необходимо учитывать в формировании государственной политики. 
В статье предложено группировать регионы Украины по доходности (доходу от предоставления туристических услуг) с помощью ABC-анализа, 
а по уровню риска туристической отрасли – XYZ-анализа. Группирование позволило сопоставить регионы Украины по уровню доходности и риска 
в сфере туризма, что поможет в дальнейшем принимать оптимальные управленческие решения по их эффективной реализации. Проведен-
ное исследование позволило с помощью сочетания ABC- и XYZ-анализа сгруппировать и позиционировать регионы Украины в матрице ABC-XYZ-
анализа по доходности/уровню риска туристической отрасли. Группирование регионов Украины позволяет выявить наиболее перспективные 
регионы в сфере развития туристической отрасли и отнести их к категории таких, что формируют имидж Украины на международной арене 
и вносят наибольший вклад в международном признании Украины как туристически привлекательной страны.
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Dutka A. Ya., Savitska O. Р. The ABC-XYZ-Analysis of Regions of Ukraine by Profitability/Risk Level of Tourism Industry
The article substantiates the important role of the use of the ABC-XYZ-analysis to assess and analyze the functioning of Ukraine’s tourism industry in the regional 
dimension. In terms of portfolio investing, to make an effective management decision, it is important to investors to compare, among many alternative ones, 
two factors – profitability and risk level. The principle of choosing an investment strategy based on the optimal ratio of profitability and risk should be decisive 
not only for the institutional investor, but also for the State, which establishes the strategic and priority areas of development, including tourism. Tourism is one 
of the largest and fastest growing sectors of the economy not only world-wide, but also in Ukraine. However, tourism activities are characterized by elements of 
uncertainty and risk that need to be taken into account when establishing the State policy. The article proposes to group the regions of Ukraine by profitability 
(profit from the provision of tourism services) using the ABC-analysis, and by the level of risk of tourism industry – using the XYZ-analysis. This grouping allowed 
to compare the regions of Ukraine by the level of profitability and risk in tourism, which will help to make optimal management decisions on their efficient 
implementation in the future. Using a combination of the ABC- and XYZ-analyses, the carried out research allowed to group and position the regions of Ukraine 
in the matrix of the ABC-XYZ-analysis on the profitability/risk level of the tourism industry. Grouping the regions of Ukraine allows to identify the most promising 
regions in the sphere of development of the tourism industry and to classify them as such that form the image of Ukraine on the international scene and make 
the greatest contribution to the international recognition of Ukraine as a country attractive for tourists.
Keywords: tourism, profit from the provision of tourism services, risk, tourism industry, ABC-analysis, XYZ-analysis.
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Як свідчать звіти Всесвітньої туристичної орга-
нізації [1], туризм став одним із найбільших і 
найшвидше зростаючих секторів економіки у 

світі. Для туризму характерне безперервне зростан-
ня, незважаючи на тимчасові потрясіння та кризи. 
Міжнародні туристичні потоки зросли з 25 млн осіб 
по всьому світі у 1950 р. до 278 млн у 1980 р., з 674 
млн у 2000 р. до 1 млрд 235 млн осіб у 2016 р. Між-
народні туристські надходження, отримані від подо-
рожей по всьому світу, зросли з 2 млрд дол. США в 
1950 р. до 104 млрд дол. США у 1980 р., з 495 млрд 
дол. США у 2000 р. до 1 220 млрд дол. США у 2016 р. 
Туризм є основною категорією міжнародної торгівлі 
послугами. Сьогодні міжнародний туризм складає 7% 
світового експорту товарів та послуг. Туризм зростав 
швидше, ніж світова торгівля протягом 2012–2016 рр. 
У багатьох країнах, що розвиваються, туризм є про-
відною категорією експорту [2].

Зростання відкритості українського суспільства 
неминуче приводить до дедалі більшого входження 
України в міжнародний обмін робочою силою [3]. 
Динамічні процеси в розвитку світової економіки в 
поєднанні з реформуванням економічних відносин 
надають господарському комплексу України дедалі 
більше ринкових рис і вносять у туристичну діяль-

ність додаткові елементи невизначеності та ризику. 
Дослідження ризику набули особливої актуальності 
в туристичній діяльності, функціонування якої тісно 
пов’язане з прийняттям рішень в умовах мінливого 
суспільного середовища [4]. Саме тому при плану-
ванні розвитку туристичної галузі України необхідно 
враховувати ризик, особливо це актуально в умовах 
нестабільності економічного та політичного серед-
овища, загрози для України з боку сусіда – Росій-
ської Федерації, непередбачуваного настання форс-
мажорних погодних умов та інших чинників, які 
можуть суттєво вплинути на розвиток туристичної 
галузі України, обсяг туристичних потоків іноземних 
і внутрішніх туристів, надходжень від надання турис-
тичних послуг тощо. 

Внаслідок різноманітних процесів інтеграції до 
світового господарства, умов глобалізації, наслідків 
світової економічної кризи набуває актуальності пи-
тання щодо залучення прямих іноземних інвестицій 
(ПІІ) до економіки держави [5]. Вивчення особливос-
тей залучення ПІІ дозволить максимально викорис-
тати всі позитивні ефекти іноземного інвестування 
задля розвитку інфраструктури інвестиційної ді-
яльності, поліпшення бізнес-клiмату, забезпечен-
ня сталого економічного зростання та підвищення 
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життєвого рівня населення [6]. Варто наголосити на 
тому, що в портфельному інвестуванні для інвесторів 
важливими є два фактори – дохідність та рівень ри-
зику. Принцип вибору стратегії інвестування з ураху-
ванням оптимальності співвідношення дохідності та 
ризику має бути визначальним не тільки для інсти-
туційного інвестора, але й для держави, яка формує 
стратегічні та пріоритетні напрями розвитку, одним 
з яких є туризм. Саме тому наше дослідження є ак-
туальним, а основними інструментами, які дозволять 
ефективно підійти до вирішення зазначеної пробле-
матики, – є АВС- та XYZ-аналіз.

У Вікіпедії наведено такі трактування: ABC-
аналіз – метод, який дозволяє класифікувати 
бізнес-ресурси фірми залежно від їхньої зна-

чущості. В основі класифікації лежить принцип Паре-
то. У бізнесі принцип АВС-аналізу використовуються 
найчастіше в логістиці для управління товарними 
запасами: стосовно запасів сировини, комплектую-
чих, постачальників, клієнтів тощо [7]. XYZ-аналіз –  
аналіз, що дозволяє зробити класифікацію ресурсів 
компанії залежно від характеру їх споживання і точ-
ності прогнозування змін у їх потребі протягом пев-
ного часового циклу [8]. Таким чином, АВС-аналіз та 
XYZ-аналіз використовуються у класичному значенні 
для групування запасів (ресурсів, товарів, комплекту-
ючих тощо) підприємства. Досить часто ці два види 
аналізу проводяться спільно, що дозволяє точніше 
групувати запаси підприємства. Враховуючи класич-
не призначення АВС-XYZ-аналізу, існує значна кіль-
кість наукових публікацій, присвячених питанням їх 
застосування для ефективного управління запасами 
підприємства (Думназєв А. А., Музиченко А. О. [9], 
Музиченко А. О. [10]), асортиментом машинобудівно-
го підприємства (Марченко В. М., Башилова В. [11]), 
при формуванні товарного асортименту з урахуван-
ням його структурної неоднорідності (Чайка Т. Ю.  
[12]). Окрім цього, науковці адаптують та застосову-
ють методи АВС-XYZ-аналізу в таких напрямах до-
слідження: для оцінювання бізнес-процесів підпри-
ємства (Гладка М. В., Бойко Р. О., Гладкий Я. В. [13]); 
для визначення ступеня важливості та стабільності 
критеріїв ефективності системи контролю соціаль-
но-економічного розвитку підприємства (Вінічен- 
ко О. М. [14]); для оптимізації роботи з клієнтами (Ре-
піч Т. А. [15]); для управління послугами веб-студій 
(Чукурна О. П., Пилипенко Д. С., Парфьонов М. Ю. 
[16]); як один з інструментів контролінгу на підпри-
ємствах АПК (Качуровський С. В. [17]); як підхід до 
вдосконалення організації торгово-закупівельної ді-
яльності підприємства (Савченко О. Ю. [18]) та ін. 

Таким чином, більшість наукових праць спря-
мована на дослідження особливостей застосування 
АВС-XYZ-аналізу на мікрорівні – рівні підприємств. 
Значно менше праць присвячено цій проблематиці на 
регіональному рівні, серед них можемо виокремити 

дослідження вченої Паршиної М. Ю. [19], яка за до-
помогою ABC-аналізу визначила групи регіонів з ви-
соким, середнім і низьким рівнями ефективності ви-
користання потенціалу та провела дослідження ста-
більності процесів використання потенціалу за допо-
могою XYZ-аналізу. Науковець Кузніченко В. М. [20] 
пропонує використовувати метод XYZ для аналізу 
регресійно-кореляційних моделей при прогнозуванні 
обсягів наповнення місцевих бюджетів та знаходить 
кількісні характеристики, які пояснюють параметри 
цих моделей. При дослідження проблематики функ-
ціонування туристичної галузі на регіональному рівні 
варто згадати праці таких науковців, як: Дубодєлова 
А. В., Кулиняк І. Я., Бондаренко Ю. Г. [21], які проана-
лізували туристичні потоки в розрізі регіонів України 
за кількістю іноземних туристів та туристів – гро-
мадян України, які виїжджали за кордон у контексті 
розвитку міжнародного туризму в Україні; Охота В. І. 
[22] – проаналізувала стан туризму в регіонах Украї-
ни із використанням оптимального набору оціночних 
параметрів; Гальків Л. І., Кулиняк І. Я., Гербут М. В. 
[23] – засобами кластерного аналізу здійснили систе-
матизацію та ранжування регіонів України за станом 
розвитку ринку послуг санаторіїв у 2016 р. і довели 
диспропорційність та асиметричність ринку цих по-
слуг у регіональному вимірі; Дутка Г. Я., Савіцька О. П.,  
Савіцька Н. В. [24] – згрупували регіони України за 
показниками діяльності суб’єктів туристичної ді-
яльності за допомогою кластерного аналізу, що дало 
змогу ідентифікувати привабливі регіони та дозволи-
ло розробити оптимальні заходи із розвитку туриз-
му для певного регіону з урахуванням його особли-
востей; Юхновська Ю. О. [25] – дослідила проблеми 
розвитку потенціалу туризму в Україні та її регіонів, 
його конкурентоздатність, ефективне використання 
туристичного потенціалу регіонів. 

Разом із тим, незважаючи на наявність науко-
вих публікацій, подальшого вивчення потре-
бують аспекти поєднання методів АВС- та 

XYZ-аналізу та використання їх для оцінювання та 
аналізування особливостей функціонування турис-
тичної галузі України в регіональному вимірі. А це, 
своєю чергою, дозволить якісніше структурувати та 
групувати регіони України з метою подальшого дифе-
ренціювання управлінських рішень, спрямованих на 
розвиток індустрії туризму тієї чи іншої групи (клас-
теру) регіонів.

Метою статті є групування регіонів України за 
дохідністю/рівнем ризику туристичної галузі шляхом 
використання ABC- та XYZ-аналізу. Групування дасть 
змогу зіставити регіони України за рівнем дохідності 
та ризиковості у сфері туризму, що допоможе в по-
дальшому приймати оптимальні управлінські рішен-
ня щодо забезпечення їхнього ефективного розвитку.

Для проведення ABC- та XYZ-аналізу регіонів 
України за рівнем розвитку туристичної галузі ско-



140

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
ТО

РГ
ІВ

Л
І Т

А 
П

О
СЛ

УГ

БІЗНЕСІНФОРМ № 3 ’2020
www.business-inform.net

ристаємося таким результуючим індикатором, як до-
хід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акци-
зів і аналогічних обов’язкових платежів) юридичних і 
фізичних осіб – підприємців за період 2011–2018 рр.  
(табл. 1). Статистичні дані запропонованого для ана-
лізування індикатора доступні на сайті Державної 
служби статистики України. До наших розрахунків 
не включені дані тимчасово окупованої території Ав-
тономної Республіки Крим і м. Севастополя. Також 
із дослідження виключено м. Київ задля уникнення 
викривлення результатів через значне перевищення 
значення індикатора дохідності туристичних послуг 
м. Києва (близько 80–90% від загальної суми по всій 
Україні) порівняно із іншими регіонами.

В основу ABC-аналізу покладено принцип Па-
рето «80 на 20», який полягає в тому, що 80% 
результату визначаються використанням 20% 

запасів чи ресурсів підприємства. При поділі об’єктів 
ABC-аналізу в літературі зустрічається така градація: 

 група А – товари, на які припадає приблизно 
75–80% загального прибутку, і вони займають 
лише 10–20% загального обсягу товарів; 

 група В – товари, на які припадає приблизно 
10–15% загального прибутку, і вони займають 
30–40% загального обсягу продукції; 

 група С – найдешевші товари, на які припадає 
приблизно 5–10% загального прибутку, і вони 
займають 40–50% загального обсягу продукції.

Результати розподілу регіонів України на групи 
A, B і C за дохідністю туристичної галузі наведено в 
табл. 2. 

Оскільки вищезазначена шкала поділу на групи 
A, B і C є умовною, то при виокремленні груп регіонів 
України нами враховано відносну різницю в частках 
з накопиченням дохідності туристичної галузі – див. 
крива ABC на рис. 1.

Отже, розподіл регіонів України за дохідністю 
туристичної галузі дозволив виокремити такі групи:

Таблиця 1

Вихідні дані для проведення ABC-XYZ-аналізу регіонів України за рівнем розвитку туристичної галузі

Область України
Дохід від надання туристичних послуг, тис. грн

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.  2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

Вінницька 8341 17969 13243 12954 18874 27380 35811 44368

Волинська 9772 11074 13116 9567 14235 18356 25931 23620

Дніпропетровська 40099 42732 46084 37896 42172 48913 66271 99660

Донецька 169178 128618 49758 9196 22774 99466 74811 45415

Житомирська 4076 3637 4289 3484 3968 5984 6842 10551

Закарпатська 12182 16801 10015 9474 9441 13174 16701 29122

Запорізька 22859 24005 28721 20026 18712 26681 33133 45976

Івано-Франківська 220430 234682 243893 206926 262885 342072 282036 453400

Київська 17890 6395 20230 7516 11603 22836 38538 58981

Кіровоградська 17649 12224 13908 11743 8856 7227 9722 16572

Луганська 19822 12468 30796 601 821 1705 2804 7461

Львівська 114067 176726 228708 174754 188651 273828 413146 511590

Миколаївська 35605 33614 33894 5121 5169 7557 9357 16584

Одеська 102356 125200 126785 115246 187717 236128 175377 202191

Полтавська 8047 10531 9955 7460 6783 9873 13416 25605

Рівненська 6584 9427 6193 6986 10080 11417 14565 19992

Сумська 3766 2688 4947 4148 4275 7798 8366 15788

Тернопільська 5396 5845 4720 4282 5884 5926 8807 12346

Харківська 54756 38981 44963 28301 35224 45593 66501 86603

Херсонська 47459 24298 11188 14322 81976 152694 197712 53914

Хмельницька 8921 9957 10203 11352 9268 10935 13718 12611

Черкаська 7913 9721 8398 7901 9715 10031 16027 22722

Чернівецька 12485 8304 10488 8658 16093 31500 52894 28990

Чернігівська 2134 2953 3384 3807 4915 6317 8016 12075

Джерело: складено на основі [26].
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Таблиця 2

Розподіл регіонів України на групи A, B і C за дохідністю туристичної галузі

Область України
Частка кількості 
регіонів з нако-

пиченням, %

Дохід від надання 
туристичних послуг 

за 2011–2018 рр., 
тис. грн

Частка  
у структурі, %

Частка з нако-
пиченням, % Група

Івано-Франківська 4,2 2246324 23,7 23,7 А

Львівська 8,3 2081469 22,0 45,7 А

Одеська 12,5 1270999 13,4 59,1 А

Донецька 16,7 599214 6,3 65,4 B

Херсонська 20,8 583564 6,2 71,6 B

Дніпропетровська 25,0 423826 4,5 76,1 B

Харківська 29,2 400921 4,2 80,3 B

Запорізька 33,3 220113 2,3 82,6 B

Київська 37,5 183989 1,9 84,5 B

Вінницька 41,7 178939 1,9 86,4 B

Чернівецька 45,8 169411 1,8 88,2 B

Миколаївська 50,0 146899 1,6 89,8 B

Волинська 54,2 125671 1,3 91,1 C

Закарпатська 58,3 116911 1,2 92,3 C

Кіровоградська 62,5 97901 1,0 93,3 C

Черкаська 66,7 92428 1,0 94,3 C

Полтавська 70,8 91670 1,0 95,3 C

Хмельницька 75,0 86965 0,9 96,2 C

Рівненська 79,2 85244 0,9 97,1 C

Луганська 83,3 76478 0,8 97,9 C

Тернопільська 87,5 53206 0,6 98,5 C

Сумська 91,7 51776 0,5 99,0 C

Чернігівська 95,8 43600 0,5 99,5 C

Житомирська 100,0 42830 0,5 100 C

Разом – 9470346 100 – –

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 1. Графічне представлення результатів ABC-аналізу
Джерело: авторська розробка.
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 група А – 3 області (12,5% Івано-Франківська, 
Львівська, Одеська) формують 59,1% доходу 
від надання туристичних послуг;

 група B – 9 областей (37,5%) формують 30,7% 
доходу від надання туристичних послуг;

 група С – 12 областей (50%) формують 10,2% 
доходу від надання туристичних послуг.

В основі XYZ-аналізу лежить розрахунок кое-
фіцієнтів варіації з подальшим групуванням 
об’єктів дослідження відповідно до його зрос-

тання. Коефіцієнт варіації – це показник, який порів-
нює ризикованість напрямів діяльності чи конкрет-
них ситуацій та вимірюється як відношення середньо-
квадратичного відхилення досліджуваної величини 
до її середнього значення. Визначається за формулою:

K x x M x( )VAR = δ( ) / ( ),
             (1)

де δ(x) – середньоквадратичне відхилення досліджу-
ваної величини; M(х) – середнє значення досліджува-
ної величини.

Коефіцієнт варіації може набувати значень біль-
ше 0. Чим меншою є величина коефіцієнта варіації, 
тим більш стабільною буде досліджуваний напрям 
діяльності чи ситуація та, відповідно, менший рівень 
ризику.

За досліджувану величину приймемо відхилен-
ня значення доходу від надання туристичних послуг 
поточного періоду (року) до попереднього. Значення 
більше 1 для доходів характеризує позитивне відхи-
лення й означає перевищення значення показника в 
теперішньому періоді (році) порівняно з попереднім 
періодом (роком), а значення менше 1 – навпаки – не-
гативне відхилення й означає перевищення значення 
показника в попередньому періоді (році) порівняно з 
теперішнім періодом (роком). У такому випадку зна-
чення доходу в минулому періоді (році) буде виступа-
ти в ролі мети, яку регіону необхідно досягнути в те-
перішньому періоді (році), а відхилення в більший чи 
менший бік буде характеризувати ризик [27, с. 104]. 
Результати розрахунку відхилень доходу від надан-
ня туристичних послуг регіонами України за період 
2011–2018 рр. наведено в табл. 3.

Поділ на групи X, Y і Z ґрунтується на таких зна-
ченнях коефіцієнта варіації:
 група X – сюди відносяться об’єкти, які ха-

рактеризуються низьким рівнем ризику, не-
значними коливаннями та високою точністю 
їхнього прогнозу. Значення коефіцієнта варі-
ації знаходиться в інтервалі від 0 до 10%;

 група Y – сюди відносяться об’єкти, які харак-
теризуються відомими тенденціями визна-
чення потреби в них (наприклад, сезонними 
коливаннями), середнім рівнем ризику та се-
редніми можливостями їхнього прогнозуван-
ня. Значення коефіцієнта варіації знаходиться 
в інтервалі від 10 до 25%;

 група Z – сюди відносяться об’єкти, які ха-
рактеризуються нерегулярністю, відсутністю 
яких-небудь тенденцій, високим рівнем ризи-
ку, точність їхнього прогнозування невисока. 
Значення коефіцієнта варіації становить по-
над 25%.

Результати розрахунку коефіцієнтів варіації та 
розподілу регіонів України на групи X, Y і Z за рівнем 
ризику туристичної галузі наведено в табл. 4, а на 
рис. 2 надано графік XYZ-кривої.

Як показують результати розподілу регіонів 
України на групи X, Y і Z, за рівнем ризику туристич-
ної галузі тільки Чернігівська область характеризуєть-
ся низьким рівнем ризику, 11 областей – із середнім 
та 12 областей – з високим рівнем ризику. Найвищий 
рівень ризику за досліджуваний період 2011–2018 рр. 
характерний для Донецької та Херсонської областей 
(коефіцієнт варіації становить більше 1).

ABC-XYZ-аналіз дає змогу розбити досліджува-
ні регіони України на дев’ять груп залежно від дохід-
ності (АВС) і рівня ризику (XYZ). Підсумкова матри-
ця ABC-XYZ-аналізу матиме таку форму, оцінка якої 
дасть можливість оптимально згрупувати регіони  
з метою подальшого планування їхнього розвитку  
в туристичній галузі (табл. 5).

Позиціонування регіонів України у матриці 
ABC-XYZ-аналізу за дохідністю/рівнем ризику ту-
ристичної галузі наведено в табл. 6.

Отже, за результатами ABC-XYZ-аналізу функ-
ціонування туристичної галузі на рівні регі-
онів України за досліджуваний період 2011–

2018 рр. можемо виокремити такі групи регіонів:
 групу AY утворюють Івано-Франківська, 

Львів ська та Одеська області – регіони з най-
вищими значеннями доходу від надання ту-
ристичних послуг і середнім рівнем ризику, 
який є прийнятним для прогнозування та 
складання стратегічних чи оперативних пла-
нів розвитку туристичної галузі цих регіонів. 
Ці регіони є знаними туристичними центрами 
зі значними туристичними ресурсами та висо-
ким рівнем туристичного потенціалу: Івано-
Франківська область – відомий карпатський 
регіон із розвиненим сільським («зеленим») 
туризмом, Львівська область славиться збере-
женими пам’ятками середньовічної архітекту-
ри, старовинними замками, давніми звичаями 
та традиціями, а Одеська область популярна 
через розвиток відпочинкового туризму на 
березі Чорного моря. Ці регіони мають бути 
виокремлені державою як стратегічно важливі 
в напрямі розвитку та формуванні туристич-
ного іміджу країни на міжнародному рівні;

 групу BY формують Дніпропетровська та За-
порізька області, які характеризуються до-
статнім рівнем доходу від надання туристич-
них послуг і середнім рівнем ризику турис-
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Таблиця 3

Результати розрахунку відхилень доходу від надання туристичних послуг регіонами України

Область України
Відхилення доходу від надання туристичних послуг

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017

Вінницька 2,15 0,74 0,98 1,46 1,45 1,31 1,24

Волинська 1,13 1,18 0,73 1,49 1,29 1,41 0,91

Дніпропетровська 1,07 1,08 0,82 1,11 1,16 1,35 1,50

Донецька 0,76 0,39 0,18 2,48 4,37 0,75 0,61

Житомирська 0,89 1,18 0,81 1,14 1,51 1,14 1,54

Закарпатська 1,38 0,60 0,95 1,00 1,40 1,27 1,74

Запорізька 1,05 1,20 0,70 0,93 1,43 1,24 1,39

Івано-Франківська 1,06 1,04 0,85 1,27 1,30 0,82 1,61

Київська 0,36 3,16 0,37 1,54 1,97 1,69 1,53

Кіровоградська 0,69 1,14 0,84 0,75 0,82 1,35 1,70

Луганська 0,63 2,47 0,02 1,37 2,08 1,64 2,66

Львівська 1,55 1,29 0,76 1,08 1,45 1,51 1,24

Миколаївська 0,94 1,01 0,15 1,01 1,46 1,24 1,77

Одеська 1,22 1,01 0,91 1,63 1,26 0,74 1,15

Полтавська 1,31 0,95 0,75 0,91 1,46 1,36 1,91

Рівненська 1,43 0,66 1,13 1,44 1,13 1,28 1,37

Сумська 0,71 1,84 0,84 1,03 1,82 1,07 1,89

Тернопільська 1,08 0,81 0,91 1,37 1,01 1,49 1,40

Харківська 0,71 1,15 0,63 1,24 1,29 1,46 1,30

Херсонська 0,51 0,46 1,28 5,72 1,86 1,29 0,27

Хмельницька 1,12 1,02 1,11 0,82 1,18 1,25 0,92

Черкаська 1,23 0,86 0,94 1,23 1,03 1,60 1,42

Чернівецька 0,67 1,26 0,83 1,86 1,96 1,68 0,55

Чернігівська 1,38 1,15 1,13 1,29 1,29 1,27 1,51

Джерело: авторська розробка.
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Рис. 2. Графічне представлення результатів XYZ-аналізу
Джерело: авторська розробка.

тичної діяльності. Тут, зокрема, розвинений 
промисловий туризм через значне зосеред-
ження промислових підприємств і виробни-
чих комплексів. Ці регіони також потребують 
значної підтримки з боку держави в напрямі 
стимулювання розвитку туристичної галузі;

 групу BZ складають 7 регіонів: Донецька, 
Херсонська, Харківська, Київська, Вінницька, 
Чернівецька, Миколаївська області. Ці регіо-
ни характеризуються достатнім рівнем до-
ходу від надання туристичних послуг, проте 
високим рівнем ризику.
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Таблиця 4

Розподіл регіонів України на групи X, Y і Z за рівнем ризику туристичної галузі

Область України Середнє  
значення Дисперсія Середньоквадра-

тичне відхилення
Коефіцієнт  

варіації Група

Чернігівська 1,29 0,01 0,12 0,09 X

Хмельницька 1,06 0,02 0,14 0,13 Y

Дніпропетровська 1,16 0,04 0,20 0,18 Y

Львівська 1,27 0,07 0,26 0,20 Y

Черкаська 1,19 0,06 0,24 0,20 Y

Волинська 1,16 0,06 0,25 0,21 Y

Запорізька 1,13 0,06 0,24 0,21 Y

Рівненська 1,21 0,06 0,25 0,21 Y

Тернопільська 1,15 0,06 0,25 0,21 Y

Житомирська 1,17 0,07 0,26 0,22 Y

Івано-Франківська 1,14 0,07 0,26 0,23 Y

Одеська 1,13 0,07 0,26 0,23 Y

Харківська 1,11 0,09 0,29 0,26 Z

Закарпатська 1,19 0,12 0,35 0,29 Z

Полтавська 1,23 0,14 0,37 0,30 Z

Вінницька 1,33 0,17 0,41 0,31 Z

Кіровоградська 1,04 0,12 0,35 0,33 Z

Сумська 1,32 0,23 0,48 0,36 Z

Миколаївська 1,08 0,22 0,47 0,43 Z

Чернівецька 1,26 0,30 0,54 0,43 Z

Луганська 1,55 0,80 0,89 0,58 Z

Київська 1,52 0,80 0,89 0,59 Z

Донецька 1,36 1,99 1,41 1,04 Z

Херсонська 1,63 3,07 1,75 1,08 Z

Джерело: авторська розробка.

Таблиця 5

Підсумкова матриця ABC-XYZ-аналізу регіонів України за дохідністю / рівнем ризику туристичної галузі

Група X Y Z

A
AX – високий рівень дохідності 
та низький рівень ризику турис-
тичної галузі

AY – високий рівень дохідності 
та середній рівень ризику ту-
ристичної галузі

AZ – високий рівень дохідності 
та високий рівень ризику турис-
тичної галузі

B
BX – середній рівень дохідності 
та низький рівень ризику турис-
тичної галузі

BY – середній рівень дохідності 
та середній рівень ризику ту-
ристичної галузі

BZ – середній рівень дохідності 
та високий рівень ризику турис-
тичної галузі

C
CX – низький рівень дохідності 
та низький рівень ризику турис-
тичної галузі

CY – низький рівень дохідності 
та середній рівень ризику ту-
ристичної галузі

CZ – низький рівень дохідності 
та високий рівень ризику турис-
тичної галузі

Джерело: авторська розробка.

Інші регіони України, які складають групи CX, 
CY і CZ, характеризуються низьким рівнем розвитку 
туристичної галузі, що проявляється в низьких до-
ходах від надання туристичних послуг. Усі регіони, 
крім Чернігівської області, яка віднесена до групи 
CX, належать до груп CY і CZ, для яких притаман-
ний високий рівень ризику. Дані регіони є найменш 

привабливими в напрямі фінансування та розвитку 
туристичної галузі на рівні держави.

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило за допо-

могою поєднання ABC- і XYZ-аналізу згрупувати та 
позиціонувати регіони України в матриці ABC-XYZ-
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аналізу за дохідністю/рівнем ризику туристичної 
галузі. Групування регіонів України дозволяє вияви-
ти найбільш перспективні регіони у сфері розвитку 
туристичної галузі та віднести їх до категорії тих, 
що формують імідж України на міжнародній арені та 
вносять найбільший вклад у міжнародному визнанні 
України як туристично привабливої країни.

Результати проведеного дослідження будуть 
корисними не тільки для суб’єктів туристичної діяль-
ності, а й для місцевих і регіональних органів влади 
в частині розроблення планів розвитку туристичної 
галузі в регіонах з урахуванням як дохідності, так і 
рівня ризикованості надання туристичних послуг.

Враховуючи обмеженість даного дослідження 
одним індикатором – доходом від надання ту-
ристичних послуг, – у подальших досліджен-

нях необхідно підійти до групування регіонів України 
з урахуванням системи декількох значущих показни-
ків, що дозволить отримати більш точні результати та 
врахувати більше факторів, які сприяють формуван-
ня тих чи інших особливостей функціонування інду-
стрії туризму в регіональному вимірі.                  
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