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Діловий туризм в Україні: проблеми                 
та перспективи розвитку 

                                     

Розглядається роль ділового туризму як найбільш перспективного та пріоритетного виду туризму. 
Проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку ділового туризму в Україні. Запропоновано 
напрямки його подальшого розвитку з метою перетворення в самостійну високоприбуткову галузь 
української економіки. 

 
The author tackles the role of business tourism as one of the most perspective and  prioritative kind of tour-

ism. The present conditions and problems of business tourism in Ukraine are analyzed. Some steps in its fur-
ther development are suggested with the purpose of turning business tourism into independent highly profitable 
sphere of Ukrainian economy. 

Світовий туризм у XX – на початку XXI 
століття набув надзвичайно стрімкого розвитку. 
ООН, Всесвітня туристська організація і 
ЮНЕСКО визначили XXI століття століттям 
туризму [1]. На міжнародному та державному 
рівнях відбулося переосмислення значення 
туризму в освітньому, культурологічному, 
соціально-економічному, політичному житті 
народів як важливої умови взаємного 
ознайомлення громадян різних країн з 
досягненнями світової цивілізації, скарбами 
духовної та матеріальної культури. В усьому 
світі прискореними темпами розвивається 
діловий туризм, оскільки він є найбільш 
прибутковим і має величезне значення для 
приймаючої країни з економічної точки зору. 
Щорічно в світі здійснюється більше 100 млн. 
бізнес-турів [2]. Частка ділового туризму в світі, 
за оцінками експертів ВТО, становить майже 20 
відсотків, а 50 відсотків доходів авіакомпаній та 
60 відсотків доходів готелів складає 
обслуговування туристів саме цієї категорії [3]. 

Принципово нова політична, економічна й 
соціальна ситуація, що склалася в Україні, її 
вихід як самостійного суб’єкта на міжнародну 
туристичну арену потребує системного 
державного підходу до організації саме ділового 

туризму в нашій державі. Виникає нагальна 
необхідність модернізації засобів розміщення 
для ділових відвідувачів України, залучення уваги 
українських та іноземних туристів до можливостей 
ділового туризму в нашій державі, розвитку його 
міжнародної концепції та потужної сучасної 
ділової інфраструктури в Україні. Все це буде 
сприяти розвиткові не тільки внутрішнього, а й 
в’їзного ділового туризму та поступового 
перетворення України на туристичну державу 
світового рівня. 

Туристична діяльність в Україні вивчена 
недостатньо. Предметом спеціального наукового 
дослідження вона стала нещодавно. За часів 
існування СРСР окремі відомості про 
туристичну діяльність в Україні містилися у 
дослідженнях загальносоюзного значення. 
Вітчизняне “туризмознавство” почало 
формуватися після 1991 року. За роки 
незалежності з’явились перші наукові публікації 
з цієї тематики. Розвитку українського туризму 
присвячені наукові праці Федорченка В.К., 
Дьорової Т.А., Цибуха В.І., Худо В.В., 
Мальської М.П. та ін. Саме ці науковці вперше в 
Україні частково узагальнили та 
систематизували матеріал з історії туризму 
відповідно до періодизації історичного розвитку 
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суспільства. Водночас фундаментальні 
дослідження з проблем розвитку ділового 
туризму в Україні не здійснювалися. 

Мета даної статті – довести роль ділового 
туризму в Україні як найбільш перспективного 
та пріоритетного виду туризму, проаналізувати 
сучасний стан та проблеми його розвитку, 
запропонувати шляхи перетворення ділового 
туризму в самостійну високоприбуткову галузь 
української економіки. 

Першими організованими туристичними 
подорожами пізнавально-ділового характеру 
були поїздки на міжнародні ярмарки і виставки 
у закордонні країни. Кількість поїздок ділових 
людей збільшувалася з розширенням 
комерційних ринків і поступовим ослабленням 
митних обмежень. Міжнародні виставки, 
ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони 
туристів, сьогодні досить прогресивна форма 
спілкування. Діловий туризм охоплює групи 
людей, об’єднаних єдиною метою або фаховими 
інтересами. Це бізнесмени, інженери, лікарі, 
педагоги, спеціалісти сільського господарства, 
які здійснюють туристичні подорожі за 
спеціальними програмами і маршрутами. 
Поняття “діловий туризм”, за сформованою у 
міжнародному туризмі практикою, охоплює 
широке коло поїздок: 

 ділові поїздки співробітників підприємств 
для переговорів, участі у виробничих 
нарадах, презентаціях, збутова діяльність 
тощо; 

 поїздки на конгреси, конференції, 
виставки, ярмарки, біржі; 

 інсентів-тури (поїздки, що організуються 
компаніями з метою нагородження та 
преміювання своїх співробітників за 
високі показники в роботі); 

 поїздки на спортивні змагання команд, 
гастролі; 

 поїздки офіційних делегацій тощо. 
Звичайно, всі ці поїздки можуть бути 

різноманітними, оскільки перед ними стоять 
різні завдання. Наприклад, комерційні або 
некомерційні, короткі або довгострокові, 
численні або нечисленні. У міжнародній 
термінології організація таких зустрічей і 
конференцій носить назву “конгресова 
діяльність” [4]. 

Саме поняття Business Travel, або діловий 
туризм (бізнес-туризм) – навіть за 
міжнародними мірками – досить нове. Як про 
самостійний і високоприбутковий вид туризму 
про нього заговорили в Європі й США в 80-ті 
роки ХХ століття. В нашій молодій державі 
діловий туризм виник порівняно недавно. На 
українському ринку цей сектор турбізнесу став 
по-справжньому розвиватися лише в 90-х роках. 

Організація ділових поїздок – дуже складна 

справа. Проте вже чимало українських фірм 
займаються саме цим бізнесом. Зростає їхній 
професіоналізм, напрацьовується досвід. Цей 
факт разом із зростанням міжнародних 
контактів українських бізнесменів дає надію на 
повноцінний розвиток ділового туризму в 
Україні вже в недалекому майбутньому. 
Актуальність створення інфраструктури 
ділового туризму в нашій державі випливає з 
того, що вона буде значно сприяти всебічному 
розвитку міст зокрема і держави загалом. 
Сьогодні багато вітчизняних готелів в своїй 
рекламі стверджують, що вони здатні надати всі 
послуги, необхідні діловим туристам. Проте 
часто ці послуги зводяться до їх надання в 
невеличкому приміщенні, що іменується бізнес-
центром, де черговий секретар виконує мінімум 
необхідних послуг для бізнес-мандрівників. 
Насправді ж бізнес-центр – це організація, що 
надає цілий набір ділових послуг. Абсолютно 
очевидно, що роль бізнес-центрів і бізнес-
готелів в діловій інфраструктурі України, попит 
на офісні приміщення і ділові послуги високої 
категорії постійно збільшуватимуться. Тому 
вкрай важливо в перспективах розвитку 
враховувати принципи створення сучасної 
туристської інфраструктури, важливі і актуальні 
концепції для формування єдиного 
інформаційного простору. Для побудови 
комплексних систем управління бізнес-
центрами і бізнес-готелями необхідно на 
державному рівні обговорити шляхи, засоби і 
методи підвищення інвестиційної привабливості 
проектів будівництва бізнес-комплексів і бізнес-
готелів. 

Сьогодні існує нагальна необхідність 
модернізації засобів розміщення для ділових 
відвідувачів України. За висновками 
дослідження міжнародних ділових організацій 
столиця і інші місця України виявляються далеко 
не на висоті за якістю ділової інфраструктури. 
Менше 20 відсотків українських готелів сьогодні 
відповідають вимогам світових стандартів за 
рівнем комфорту [5]. Створення готелів, здатних 
приймати ділових туристів, уявляється нині 
особливо актуальним. У вирішенні цієї задачі 
велику роль повинна грати Держтурадміністрація 
та регіональні управління по туризму. В даному 
випадку необхідно вести мову як про іноземних 
туристів, так і про діяльність фірм щодо 
організації поїздок українських бізнес-туристів до 
інших країн світу. 

Комплекс проблем, пов’язаних з прийманням 
ділових туристів в наших готелях, може бути 
вирішений, перш за все, за допомогою 
створення крупних національних готельних 
ланцюгів, а згодом і міжнародних ланцюгів, 
включаючи готелі високих категорій. 
Враховуючи, що в даний час українські готелі 
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знаходяться в різних формах власності і 
управління, широке застосування має знайти 
франчайзинг, який не вимагає зміни форми 
власності. Організація, здатна виконати функції 
консолідації готелів в ланцюзі, не обов’язково 
повинна мати свої власні підприємства 
розміщення. Звичайно, в цьому випадку, 
центральною проблемою стає пошук інвестицій. 
Зрозуміло, що здійснення подібної акції вимагає 
великої організаційної підготовки і розробки 
відповідного проекту. Об’єднання готелів під 
єдиним управлінням дасть колосальну вигоду як 
власникам об’єктів так і їх операторам. Головна 
перевага, яку одержує готель, що входить в 
ланцюг – зниження загальних витрат. Крім того, 
це дозволить ланцюгам проникнути і на 
міжнародні ринки, розширюючи сферу свого 
впливу. 

Створення сучасного готельного ланцюга в 
Україні, об’єднаного єдиним брендом і високим 
рівнем якості, пов’язане з певними проблемами: 
певний ризик через бюрократичні процедури, 
можливі фінансові збитки, а також відсутність 
високопрофесійних кадрів для українських 
готелів. Світові тенденції вимагають від 
сучасного готелю високого рівня комфорту і 
безпеки зі всім спектром передових 
інформаційних технологій і телекомунікацій, що 
забезпечують клієнтам достойний рівень 
інформаційних послуг, створення розвиненої 
інфраструктури ділового туризму. Таким чином, 
сучасний український готель повинен 
об’єднувати в собі можливості інфраструктури 
бізнес-центру, центру дозвілля, а також 
підприємств торгівлі і сфери послуг. Зразковий 
перелік послуг для ділових туристів включає і 
телекомунікаційні послуги, тобто можливість 
отримання і передачі інформації, спілкування і 
хорошу технічну оснащеність місця 
тимчасового мешкання. Технічні рішення 
надання телекомунікаційних послуг повинні 
враховувати всі найновітніші і популярні 
способи обміну інформацією. Останні тенденції 
свідчать, що учасники конференцій, семінарів і 
навіть звичайних ділових поїздок більше не 
чекають від цих заходів глобальних відкриттів. 
Основний ухил робиться на встановлення нових 
контактів і, обумовлену зміною обстановки, 
підвищену творчу активність. Ділові туристи все 
більше звертають увагу на особливе середовище 
та атмосферу, що створюються під час ділових 
подорожей. Саме тому відділи конференц-
сервісу українських готелів для ділових туристів 
повинні надавати сучасний комплекс послуг з 
обслуговування конференцій, презентацій, 
форумів, семінарів та інших корпоративних 
заходів. Співробітники готелів повинні 
поважати індивідуальні відмінності ділових 
туристів, тому в кожному конкретному випадку 

орієнтуватися на специфіку цільової групи, 
враховуючи потреби, побажання і фінансові 
можливості. Відділи конференц-сервісу мають 
пропонувати наступні послуги для ділових 
туристів: 

 конференц-зали, тренінг-класи, сучасну 
оргтехніку, засоби презентації, відео-
аудіо-апаратуру, ПК з виходом в Інтернет; 

 підготовку фотозвітів, стенограм; 
 транспортні послуги: зустріч в аеропорту, 

надання особистого транспорту, 
обладнаного засобами мобільного зв’язку; 

 центр оперативної поліграфії, 
тиражування, виготовлення рекламної 
продукції; 

 мобільну фуршетну групу, організацію 
харчування, проведення банкетів, бізнес-
ланчів тощо. 

Слід зазначити, що для досягнення 
комерційного успіху в цій справі необхідно 
забезпечити гнучкість у проведенні фінансових 
розрахунків на взаємовигідних умовах. Послуги 
українських бізнес-центрів мають відповідати 
найвищим міжнародним вимогам, створювати 
комфортну звичну обстановку іноземним бізнес-
туристам, не створювати в них почуття 
дискомфорту. Адже, головне для бізнесменів, 
що знаходяться далеко від рідних пенатів – 
тримати руку на пульсі свого бізнесу. Це 
означає, що в номері для такого туриста має 
бути створений свого роду міні-офіс: просторий 
стіл з хорошим освітленням, комп’ютер з 
виходом в Інтернет, багатофункціональний 
телефон прямого зв’язку, необхідно 
передбачити можливість встановлення в номері 
факсу з індивідуальним номером. Потребує 
особливої уваги і побут ділових постояльців. 
Зайнята людина повинна повноцінно 
відпочивати, добре виглядати і не відволікатися 
на побутові дрібниці. Дослідження показують, 
що якість обслуговування в готелях ділові 
туристи оцінюють в 4 рази вище, ніж 
адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 раза 
вище, ніж якість самого турпродукту [6]. 

Слід зазначити, що Державна програма 
розвитку туризму на 2002-2010 роки, що була 
затверджена постановою Кабінету Міністрів 
України № 583 від 29 квітня 2002 року, 
покликана відновити і зміцнити існуючу 
матеріально-технічну базу туризму, створити 
якісний національний туристичний продукт, 
здатний максимально задовольнити потреби 
населення, створити всі передумови для 
залучення іноземних інвестицій, сприяти 
ефективному туристичному обміну та 
зміцненню іміджу України на міжнародній арені 
[7]. 

Сьогодні в Києві серед трьохсот туристичних 
компаній діловим туризмом займаються 
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двадцять. Вони оперативно надають бізнес-
туристам різноманітні послуги, починаючи із 
зустрічі в аеропорту, транспортування по місту, 
бронювання місць в готелях, оренди конференц-
залів, офісного обладнання, організації 
харчування, культурного та спортивного 
дозвілля і закінчуючи придбанням авіаквитків у 
зворотний бік [8]. В даний час відповідати 
потребам ділових туристів в Україні прагнуть не 
лише туристичні компанії, готелі, але й 
авіакомпанії – поліпшення розкладу авіарейсів 
допомагає діловим туристам оптимальним 
чином збудувати свій графік, скориставшись, 
наприклад, нічним перельотом. Розвиток 
світових новітніх технологій в електроніці та 
супутникового зв’язку вже сьогодні вимагає від 
організаторів національного конгресового 
туризму проводити в Україні ділові конференції 
з використанням сучасних інноваційних 
технологій: за допомогою комп’ютера 
надсилати бізнес-туристам запрошення на 
конференції та конгреси, знайомити їх з 
програмою, надавати можливість слідкувати за 
виступами і, навіть, брати участь в обговоренні 
питань та голосувати дистанційно [9]. 

За даними Держтурадміністрації, з метою 
ділового та бізнес-туризму Україну відвідали у 
2000 р. 634 тис. туристів; у 2002 р. – 669 тис.; у 
2003 році – 766 тис. [10]. 

Виходячи з тенденцій міжнародного ділового 
туризму, актуальності і перспективності даної 
галузі, в Україні у 2005 році була створена 
Міжнародна асоціація ділового туризму й 
торгівлі, яка покликана об’єднати фірми й 
організації, що працюють у даній сфері. Це 
об’єднання буде представляти й лобіювати 
інтереси ділового туризму й індустрії торгівлі, 
виставок і ярмарків на державному й 
законодавчому рівнях, готуватиме довідкові, 
інформаційні матеріали й пропозиції для 
державних структур про розвиток сфери 
ділового туризму й торгівлі, про 
вдосконалювання ділового, інформаційного й 
професійного середовища для ведення бізнесу в 
Україні. Міжнародна асоціація ділового туризму 
й торгівлі покликана вирішити наступні 
пріоритетні завдання: 

 привернення уваги українського та 
іноземного туриста до можливостей 
ділового туризму в Україні; 

 розвиток міжнародної концепції ділового 
туризму в Україні; 

 розвиток потужної сучасної ділової 
інфраструктури в Україні; 

 надання консалтингової, маркетингової і 
юридичної допомоги; 

 створення мережі регіональних центрів 
ділового туризму; 

 сприяння залученню інвестицій для 

розвитку інфраструктури туристичного 
бізнесу в українських регіонах; 

 встановлення ділових контактів із 
спорідненими закордонними 
організаціями; 

 розробка нових програм і проведення 
заходів, спрямованих на вдосконалення 
середовища для ведення бізнесу в 
Україні, взаємну підтримку суб’єктів 
ринку ділових поїздок і послуг, розвиток 
в’їзного ділового туризму тощо [11]. 

З метою підвищення ефективності 
туристської галузі України, підвищення іміджу і 
авторитету нашої держави в туристському 
співтоваристві, залучення до світового 
інформаційного простору розроблено заходи 
щодо розширення міжнародного туристського 
співробітництва. Серед них – розвиток 
інформаційно-рекламної та виставкової 
діяльності, організація міжнародних і 
регіональних туристських салонів, ярмарків, 
бірж в Україні, зокрема в основних туристських 
ділових центрах: Міжнародного туристського 
салону “Україна” в Києві, Міжнародного 
туристського ярмарку “Крим. Курорти. Туризм” 
в Ялті, Міжнародного туристського ярмарку-
виставки “Чорноморська Одіссея. Туризм. 
Відпочинок. Здоров’я” в Одесі, Міжнародного 
туристського салону в Харкові, Міжнародної 
туристської виставки “ТурЕкспо” у Львові, 
Міжнародного туристського ярмарку 
“Турконтакт” в Ужгороді; забезпечення 
планомірної та систематичної участі 
українських туристських підприємств у 
провідних зарубіжних міжнародних виставках: 
“ITB” у Берліні, “WTM” у Лондоні, “Fitur” у 
Мадриді, “MITT” у Москві, “EXPO” у Ганновері 
та ін. [12]. Саме ці заходи сприятимуть швидким 
темпам росту кількості ділових контактів як 
українських, так і іноземних туристів, адже чим 
більше потенціал індустрії виставок і ярмарків, 
тим ефективніше здійснюється 
зовнішньоекономічне співробітництво, у тому 
числі в діловій туристичній сфері. 

31 березня 2006 року в рамках виставки 
UITT 2006 відбулася міжнародна конференція 
MICE Ukraine 2006 “Діловий туризм: практика, 
проблеми, перспективи” [13]. Організатори 
конференції: ITE Group Plc (Великобританія) та 
“Прем’єр Експо” (Україна). Конференція дала 
можливість проаналізувати накопичений 
світовий досвід у сфері ділового туризму, 
ознайомитися із сучасними тенденціями й 
перспективами розвитку галузі, а також знайти 
свою цільову аудиторію, налагодити важливі 
взаємовигідні партнерські відносини. 

Сьогодні діловий туризм відноситься до 
розряду найбільш видатних феноменів ХХІ 
століття і є основним сегментом ринку 
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гостинності. Згідно із прогнозами Всесвітньої 
туристської організації, у найближчі десять 
років у світі очікується справжній бум бізнес-
туризму. Кількість ділових поїздок зросте 
приблизно в 3 рази, при цьому доходи від 
ділового туризму збільшаться приблизно в 5 
разів [14]. Сучасний туризм із діловою метою 
стає найбільш перспективним видом туризму в 
силу своєї позасезонності, прогностичності, 
орієнтації на клієнта з високим рівнем доходу. 

Таким чином, завдяки інтернаціоналізації та 
глобалізації основних сфер життя суспільства, 
український діловий туризм підпадає під 

потужний вплив світових тенденцій. Завдяки 
небачено швидким темпам росту кількості 
ділових контактів, сфера ділового туризму у 
світі оформилась в самостійну 
високоприбуткову галузь економіки, яка має 
свої асоціації, друковані видання, наукові й 
освітні установи. Україна має всі можливості 
стати діловою туристичною державою світового 
рівня. Ефективний розвиток ділової туристичної 
діяльності безпосередньо залежить від надання 
організаційно-методичної та фінансово-
економічної підтримки туризму з боку держави, 
зокрема на розбудову туристичної 
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