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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

На сьогодні діловий туризм відноситься до
найбільш цікавих феноменів ХХІ століття і займає
значний сегмент ринку туризму та гостинності. Згідно
з даними Всесвітньої туристської організації, у 2016 ро�
ці дохід від ділового туризму у світі склав 23,2 % від
загального обсягу [15]. Сучасний туризм із діловою
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метою стає найбільш перспективним видом туризму
завдяки незалежності від сезону та орієнтації на
клієнта з високим рівнем доходу. Тому в міру розвит�
ку економічного середовища необхідність освоєння
ділового туризму в Україні стає важливим завданням
для держави та зокрема для всіх підприємств, які зав�
дяки йому отримують додаткові переваги у конку�
рентній боротьбі за клієнта.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Розвитку українського туризму присвячені наукові
праці Федорченка В.К., Дьорової Т.А., Цибуха В.І., Ху�
до В.В., Мальської М.П. та ін. Тематикою ж ділового
туризму впродовж останніх років цікавилася низка ав�
торів в Україні та поза її межами. Актуальність розвит�
ку ділового туризму цікавить багатьох вчених і прак�
тиків, які досліджують динаміку ділових турів та по�
дальші їх перспективи, зокрема таких, як Нікітенко С.І.,
Безуглий В.В., Білозоров А.М., Жученко В.Г., Конон Н.Є.
У зв'язку зі зростанням світового та вітчизняного по�
питу на даний вид туризму тема потребує подальшого
теоретичного та практичного дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження та вивчення сучасного
стану і тенденцій розвитку галузі ділового туризму в Ук�
раїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Діловий туризм в усьому світі вважається найбільш
перспективним видом туризму. Навіть в умовах еконо�
мічної та політичної кризи попит на проведення корпо�
ративних заходів залишається досить стійким, з не�
ухильною тенденцією до зростання. Міжнародний діло�
вий туризм відіграє велику роль у підвищенні рейтингу
країни, міст проведення ділових зустрічей, може допо�

могти позиціонувати їх як центри якості готельних по�
слуг реального сектора економіки.

У світовій практиці замість поняття "бізнес�ту�
ризм" часто використовується англійський термін
"business travel", або ж абревіатура MICE, що точно
відображає структуру цього виду туризму: meetings,
incentives, conferences/conventions, exibitions, що в пе�
рекладі означає: ділові зустрічі, інсентив�туризм, кон�
ференції/конвенції, виставки. У всіх розвинених краї�
нах існують асоціації ділового туризму, спеціалізо�
вані видання, учбові центри, проводяться виставки
цієї сфери бізнесу [8].

Як окремий напрям діловий туризм виник лише 20—
30 років тому. Зараз бізнес на відрядженнях — це на�
прям туристичної діяльності, що найшвидше розви�
вається. За прогнозами UNWTO та WTTC, протягом
найближчих десяти років щорічно оборот ділового ту�
ризму збільшуватиметься на 3,7 % і зросте з $1,15 млрд
у 2016 році до $1,7 млрд у 2027 році. Наразі частка діло�
вих подорожей у світі складає 13% [15; 16].

Також туристичні експерти сходяться в єдиній
думці, що діловий туризм є одним із найприбутковіших
видів туризму. Так, саме цей вид подорожей приносить
50% доходу авіаперевізникам, 60% — готелям і 70% —
компаніям з прокату автомобілів. Одна з прибуткових
особливостей цього туризму — попит на комбіновану
програму: близько 3 днів активної роботи в конференц�
залі, а потім 1—2 дні насиченого відпочинку з екскур�
сійними поїздками. При цьому добові витрати таких ту�
ристів у середньому складають близько 345 доларів, у

Рис. 1. Види ділового туризму
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той час як той же сімейний турист витрачає за день до
200 доларів США [1].

Широке визначення ділових подорожей та туризму
є простим, проте охоплює різноманіття форм ділових
подорожей і туризму, деякі з яких зображені на рисун�
ку 1. Така типологія не є вичерпною, але охоплює більшу
частину основних форм ділових подорожей і туризму
[13].

 У корпоративному туризмі клієнтами турфірми є
юридичні особи або довірені особи компаній. Як прави�
ло, вони є солідними корпораціями, які мають ділові
інтереси в багатьох точках планети, що веде за собою
необхідність здійснювати поїздки на регулярній основі.
Турфірми, що спеціалізуються на обслуговуванні кор�
поративних клієнтів, прагнуть завоювати їх довіру і на�
дати максимально зручні умови та пріоритетне обслу�
говування, яке зазвичай обговорюється в двостороннь�
ому контракті. У корпоративних клієнтів особливі ви�
моги до швидкості та якості надання послуг. У конку�
рентній боротьбі за корпоративного клієнта перемага�
ють найбільш висококваліфіковані та обізнані турфір�

ми, які здатні швидко та гнучко реагувати на найменші
зміни смаків та переваг своїх клієнтів.

Діловий туризм відіграє значущу роль у міжнарод�
ному, внутрішньому й іноземному туризмі України, пер�
спективи його розвитку — якнайсприятливіші. Для ро�
зуміння необхідності ділового туризму, слід звернути
увагу на основні етапи розвитку будь�якої справи або
підприємства: визначення ключових партнерів, терито�
ріально�географічне розміщення підприємств, кальку�
ляція витрат та інвестицій тощо. На кожному із зазна�
чених етапів є обов'язковою присутність керівників або
досвідчених фахівців на певному об'єкті або під час яко�
гось процесу. Таким чином, виникає потреба в пере�
міщенні людей та їх подорожуванні з центрального
відділення до регіонального, з одного дочірнього
підприємства на інше і т. п. [8].

Відповідно до міжнародних статистичних дослід�
жень, що проводяться в туризмі, одним із найважливі�
ших показників є кількість прибуттів, тобто кількість за�
реєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну
або вибули з неї за певний проміжок часу, зазвичай, ка�

Показник 
2014 2015 2016 

Усього З діловою 
метою Усього З діловою 

метою Усього З діловою 
метою 

Загальна кількість 
обслужених туристів, осіб 2 425 089 149 313 2 019 576 183 656 2 549 606 180 900 

Іноземні (в'їзні) туристи, 
осіб 17 070 3 735 15 159 2 209 35 071 2 361 

Виїзні туристи, осіб 2 085 273 71 620 1 647 390 69 627 2 060 974 74 318 
Внутрішні туристи, осіб 322 746 73 958 357 027 111 820 453 561 104 221 

Таблиця 1. Обслужені туристи в Україні у період 2014—2016 рр.
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Рис. 2. Динаміка кількості обслужених туристів ділового сегменту у період 2014—2016 рр.

7,10 6,73
3,61

22,98

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Серед загальної
кількості
обслужених
туристів, %

Серед в'їзних
(іноземних)
туристів, %

Серед виїзних
туристів, %

Серед
внутрішніх
туристів, %

Рис. 3. Частка ділового туризму серед інших (за кількістю обслужених туристів в Україні на кінець 2016 р.)
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лендарний рік. Таким чином, статистика прибуттів/ви�
буттів є базою для відображення туристичних потоків
між країнами, регіонами [2]. В таблиці 1 подані дані щодо
загальної кількості обслужених туристів та зокрема
ділових у період 2014—2016 рр. [6; 7].

Згідно з даними Мінекономрозвитку, загальна кіль�
кість туристів, що відвідали Україну протягом 1 півріччя
2017 року, досягла 6,3 млн чоловік, що на 8,7% більше,
ніж за січень�червень 2016 року [12; 5].

Роль ділового туризму в Україні поступово зростає.
До ділового сегменту, за даними Державної служби ста�
тистики України, віднесені ті туристи, метою яких є
службова або ділова поїздка, навчання. Динаміка
кількості обслужених туристів даного сегменту пред�
ставлена на рисунку 2. Цікаву тенденцію становить
збільшення інтересу українців до внутрішнього туриз�
му, що може бути пов'язано з фінансовими обмежен�
нями та зі зростаючою зацікавленістю до власної краї�
ни [6; 7].

Точно оцінити процентне співвідношення ділових і
неділових поїздок наших співгромадян досить непрос�
то, оскільки відрядження українців всередині країни
статистика фактично не відслідковує, а за кордон пере�
важна більшість вітчизняних бізнес�мандрівників виїж�
джають за звичайними туристичними візами. Тим не
менш, можна стверджувати, що з кожним роком діло�
вий туризм охоплює все більше жителів України. Рису�
нок 3 показує частку ділового сегменту туристів серед
їх загальної кількості на кінець 2016 р. [7].

У середині січня 2017 року компанія Master Card
опублікувала результати глобального статистичного
дослідження у галузі міжнародного туризму Global
Destination Cities Index. Дослідження побудовано у виг�
ляді рейтингів міст, які компанія вважає туристични�
ми напрямками, за кількома параметрами, пов'язани�
ми з кількістю туристів, що відвідали ці міста протя�
гом 2016 року, та показниками їхніх витрат у цих
містах. Дані наведено як у глобальному масштабі, так і
по регіонах світу. Також автори дослідження наводять
джерела отриманих даних та методику їхнього опра�
цювання.

На рисунку 4 можна побачити співвідношення ту�
ристів, що прибули з метою відпочинку і з діловою ме�
тою до міст, які увійшли до першої десятки рейтингу.
За результатами дослідження, відсоток ділового сег�
менту доволі значний і коливається від 9,2% у Стам�
булі (8 місце, усього 12 млн відвідувачів) до 29,7% у
Парижі (3 місце, усього 18 млн відвідувачів). Окремо
варто виділити Шанхай (19 місце, усього 6 млн відвіду�
вачів), де ділові туристи складають 54,6% від загальної
кількості.

Із сусідніх з Україною туристичних міст у топ�20
потрапили лише Стамбул (11,95 млн відвідувачів) та
Прага (5,81 млн). Більше того, жодне з українських міст
не потрапило й до топ�100 туристичних дестинацій, хоча

в цьому списку можна зустріти такі європейські міста
як Будапешт (40 місце, 3,36 млн відвідувачів), Москву
(59 місце, 1,83 млн), Варшаву (72 місце, 1,37 млн), Буха�
рест (81 місце, 1,05 млн), Софію (84 місце, 1,01 млн) та
Санкт�Петербург (85 місце, 0,99 млн). Автори дослід�
ження вказують, що дані було зібрано зі 132 міст світу,
в тому числі 36 європейських. Серед українських дес�
тинацій фігурував лише Київ, який разом з Новоси�
бірськом, Єкатеринбургом, Мінськом, Алмати, Даккою,
Тегераном, Дакаром, Лагосом та Аккрою не опубліку�
вав офіційних статистичних даних. Через це компанії
Master Card довелося оперувати оціночними даними, що
базуються на пасажиропотоках авіаційного транспор�
ту за даними ІАТА. Зрозуміло, що така оцінка вийшла
далеко не на користь української столиці, адже не кож�
ний турист потрапляє до Києва авіаційним шляхом, та й
навіть ті, хто прилітає до Києва, зовсім не обов'язково
користуються послугами авіакомпаній�членів ІАТА [14].

Можливо, Управлінню туризму КМДА варто було
б переглянути свою політику взаємодії з авторитетни�
ми міжнародними організаціями, і не виключено, що в
такому випадку Київ все ж таки з'явився б у топ�100
туристичних міст світу, хоч і не на перших позиціях.
Утім, посилити взаємодію з авторитетними міжнарод�
ними інституціями варто і місцевій та регіональній владі
туристичних міст та регіонів України.

На сучасному етапі розвитку ділового туризму в
Україні можна визначити такі ключові види: міжнарод�
ний, регіональний, внутрішній. Міжнародний діловий
туризм передбачає здійснення подорожі з метою нала�
годження ділових зв'язків, візит до іноземної філії або
головної штаб квартири в іншій країні світу. Регіональ�
ний вид ділового туризму є притаманним країнам СНД
або країнам�сусідам, між якими існує тісне промислове
співробітництво. Внутрішній туризм — це здійснення
подорожі у ділових цілях в межах окремої країни. В
Україні діловими центрами є такі міста: Київ, Львів, Хар�
ків, Дніпро, Одеса.

Найголовнішим завданням для українського діло�
вого туризму на сьогодні є об'єднання зусиль. Одним із
перших кроків у цьому напрямі стала виставка�конфе�
ренція MICE�2007. Нині ж MICE�виставки і конференції
проводяться щорічно, і їх впевнено можна вважати
плацдармом для просування на міжнародні виставки
ділового туризму, зокрема такі як "IMEX" у Франк�
фурті, "ITB" у Берліні, "WTM" у Лондоні, "Fitur" у Мад�
риді, "MITT" у Москві, "EXPO" у Ганновері та ін. До того
ж, проведення в Україні міжнародних конференцій і
виставок показує іноземцям, що до нас можна їхати,
оскільки тут є належні умови й безпека. Асоціація діло�
вого туризму України, до якої входять підприємства, що
залучені в галузі організації подорожей, конференц� і
готельного сервісу покликана представити нашу краї�
ну на міжнародному рівні та разом із державою вироб�
ляти спільну стратегію розвитку галузі. На жаль, поки
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на державному рівні поняття ділового туризму не
відділене від туризму загалом, відтак не існує цільової
програми розвитку цього сегменту туристичної
індустрії [8].

Тим часом діловий туризм України не стоїть на місці.
У серпні та вересні 2017 року відбулися чотири знакові
події, які свідчать про перелом у поглядах на галузь діло�
вого туризму і індустрію зустрічей в Україні. Ще недав�
но, обговорюючи потенціал ділового туризму для роз�
витку туризму і навіть економіки регіонів і країни в ціло�
му, у відповідь від представників законодавчої, виконав�
чої та місцевої влади, і навіть від представників турис�
тичного крила влади і деяких представників туристич�
ної галузі, було повне нерозуміння. Діловий туризм як�
що і сприймався, то в одному ряду з дитячим, сільським,
гастро�, еко�, спортивним, зеленим та іншими підвида�
ми туризму.

17 серпня департамент туризму і курортів Міністер�
ства економічного розвитку і торгівлі провів круглий
стіл щодо активізації розвитку ділового туризму в Ук�
раїні, де керівники туристичних підрозділів міських і
обласних рад та адміністрацій з повним розумінням важ�
ливості ділового туризму та індустрії зустрічей для роз�
витку економіки регіону обговорили практичні аспекти
розвитку цієї перспективної галузі. Слідом у Львові
пройшла щорічна літня зустріч Міжнародної асоціації
конгресів і конференцій ICCA. 25 вересня Київська
міська державна адміністрація провела захід KYIV IS
NICE FOR MICE з дуже змістовними доповідями міжна�
родних експертів. А 26 вересня — Kyiv Invest Forum, де
ціла секція відводилась для обговорення теми "Київ на
міжнародній мапі ділового туризму" [10].

Окрім вище зазначених подій, на початку червня
2017 року завершився перший етап партнерства Асоці�
ації ділового туризму України (BTA Ukraine) та Міжна�
родної асоціації професійних організаторів конгресів
(IAPCO — International Association of Professional
Congress Organisers). Зусиллями BTA Ukraine створена
українська версія словника термінології, що викорис�
товується в світовій індустрії зустрічей, розробленого
IAPCO. Онлайн словник з 1100 слів на 15�ти мовах — це
енциклопедія комунікації для індустрії зустрічей. При�
значений для практичного застосування, 1100 термінів
і визначень у ньому перекладені на 15 мов: англійська,
французька, німецька, іспанська, італійська, голландсь�
ка, німецька, португальська, фінська, шведська, грець�
ка, японська, китайська, російська, а відтепер і украї�
нська. Він охоплює всі аспекти послуг, методів, органі�
зації та обладнання, пов'язаних з міжнародними захо�
дами [11].

Всі ці події свідчать про те, що на державному та
місцевих рівнях відбулось якісне переосмислення потен�
ціалу та значення ділового туризму та індустрії зустрі�
чей для розвитку економіки. І причиною цього може
бути збіг одразу кількох чинників: прихід у туристичні
підрозділи державної та місцевої влади справжніх про�
фесіоналів галузі, по�справжньому захоплених людей,
багаторічна системна робота галузевих об'єднань і
активна позиція бізнесу, що представляє галузь діло�
вого туризму.

Говорячи про розвиток ділового туризму, доречно
згадати також про його інфраструктуру. В організації
інфраструктури ділового туризму провідну роль відігра�
ють готелі та бізнес�центри. Ці заклади повинні бути
здатними забезпечити ефективну діяльність ділових
туристів зручними та ергономічними умовами. У рекламі
українських готелів, насамперед, вищої категорії, заз�
начено про забезпечення ділових туристів повним ком�
плексом необхідних умов для професійної роботи. Од�
нак реальна ситуація зводиться лише до пропозиції ок�
ремими висококатегорійними готелями невеликого
"бізнес�центру" з обмеженим переліком послуг. У віт�
чизняному готельному господарстві бізнес�центр най�
частіше асоціюється з офісом, в якому поєднано послу�

ги користування Інтернетом, факсом, окремо функціо�
нує конференц�зал. У спеціалізованих готелях за кор�
доном бізнес�центри — це організації, що пропонують
комплекс послуг для будь�якої категорії ділових гос�
тей у готелі та за його межами впродовж всього часу
перебування клієнта в закладі [9].

За інформацією порталу сonference�service.com.ua,
зараз в Україні налічується щонайменше 242 готелі, які
надають послуги бізнес�туристам. Варто зазначити, що
поширення готелів ділового призначення по території
України відбувається вкрай нерівномірно. Так, більшість
бізнес�готелів зосереджено в центрах ділової актив�
ності — Київській (27%), Одеській (24%) та Львівській
(14%) областях, на які припадає 65% їх загальної
кількості. Аналогічна ситуація спостерігається і з дис�
локацією конференц�залів при готелях, загальний об�
сяг яких складає 722 од. Частка трійки регіонів�лідерів
ринку ділового туризму України з цього показника ста�
новить 67% (483 зали), зокрема: Київської області — 34%
(246 залів), Одеської — 21% (152 зали) та Львівської —
12% (85 залів) [3].

Знаковою подією для України стала поява бренду
Mercure у форматі "конгрес�готель" — новітнього сег�
менту готельного ринку, що швидко розвивається у світі.

Восени 2017 р. група Accor Hotels, мережа № 1 в
Європі за кількістю готелів, представила перший в Ук�
раїні готель бренду Mercure з найбільшим конгрес�цен�
тром столиці розміром більше 5000 м2. Новий конгрес�
хол з'явився внаслідок ребрендингу і реконструкції го�
телю "Космополіт" і представлений під назвою Mercure
Congress Centre. Проект складний і капіталомісткий, але
великі інвестиції групи AccorHotels пов'язані з впевне�
ністю в тому, що Україна має великі перспективи в роз�
витку ділового туризму, і формат, що об'єднує готель�
ний бізнес і сервіс конференц�послуг, буде максималь�
но затребуваний на готельному ринку країни.

Готель бренду Mercure буде орієнтований на всі сег�
менти туристів — як ділових гостей, так і індивідуаль�
них мандрівників. Але, безумовно, ставка робитиметь�
ся на корпоративних клієнтів, тому безумовною пере�
вагою конгрес�центру буде зручне розташування і
транспортна розв'язка, близькість до вокзалу і аеропор�
ту Жуляни, до центру міста і його ділових кварталів.
Цінова політика, над якою працюють як місцеві, так і
європейські фахівці, враховуватиме усі позитивні і не�
гативні сторони ринку, і буде клієнт�орієнтованою, зва�
женою і продуманою. Новий проект найбільш масштаб�
ного в Україні Mercure Congress Centre внесе свій вклад
у розвиток економіки України, створить необхідні ро�
бочі місця і принесе до країни філософію високих стан�
дартів проведення ділових заходів і європейського век�
тору розвитку бізнесу [4].

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Отже, розвиток ділового туризму в Україні відбу�
вається високими темпами. Абсолютно очевидно, що
попит на бізнес� та конгрес�готелі в діловій інфраструк�
турі України і на ділові послуги високої якості постійно
зростатимуть. Україна має всі можливості стати діло�
вою туристичною державою світового рівня, однак для
цього потрібно докласти багато зусиль, що стосуються
розбудови і вдосконалення ділової інфраструктури ве�
ликих міст, налагодження взаємодії з провідними
міжнародними організаціями ділового туризму та
індустрії зустрічей, залучення фінансової підтримки з
боку держави та розробки грунтовної цільової програ�
ми розвитку ділового туризму в Україні. Останні події
галузі вже свідчать про рух країни у правильному на�
прямі. Тому доцільне залучення ресурсів та використан�
ня існуючого потенціалу сприятимуть підйому українсь�
ких міст на один рівень зі світовими центрами ділового
туризму та подальшій інтеграції країни у світовий ри�
нок бізнес�подорожей.
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