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Анотація В статті проаналізовано і представлено на основі методів 

системного аналізу, статистичних методів обробки та збору інформації 

матеріали і статистичні дані, що визначають основні напрямки та тенденції 

розвитку ділового туризму в Україні та світі. Розглянуто особливості і 

складові ділового туризму, його роль у загальному обороті туристичного 

бізнесу, підкреслюється необхідність створення сучасної інфраструктури 

ринку ділового туризму.  

Ключові слова: діловий туризм, туристичні потоки, бізнес-готелі, світовий 

ринок, тенденції розвитку. 

Abstract. The article analyzes and presents materials and statistics, based on the 

methods of system analysis and statistical methods of processing and collecting 

information, that determine the main directions and trends of the development of 

business tourism in Ukraine and in the world. The article discusses features and 

components of business tourism and its role in the global turnover of the tourism 

business, emphasizes necessity of creating modern market infrastructure of business 

tourism. 
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Глобалізація світової економіки і пов'язана з цим інтенсифікація ділових, 

наукових і культурних зв'язків зробили діловий туризм одним з провідних 

туристських напрямків у світі. Даний вид туризму об'єднує корпоративну 

індустрію подорожей, включаючи ділові поїздки (відрядження) бізнесменів та 

підприємців - це індивідуальні поїздки на переговори, корпоративні 

«контрактні» виїзди, візити на виставки, відвідання семінарів, конгресів і 

конференцій.  

Фахівці замість поняття "бізнес-туризм" часто використовують 

англійський термін - абревіатуру – MICE, яка точно відображає структуру 

цього виду туризму:  

Meetings - зустрічі, стратегічні, циклічні наради, переговори, презентації; 

Incentives - інсентив, заохочувальні поїздки, мотиваційні програми, 

стимулювання лояльності партнерів, співробітників, дилерів; 

Conferences/Conventions - конференції, форуми, конгреси;  

Exhibitions/Events - виставки, подійний туризм, корпоративні події. 

Діловий туризм в усьому світі вважається найбільш перспективним видом 

туризму в силу своєї всесезонності, прогнозованості, орієнтації на клієнтів з 

високим рівнем доходу. Навіть в умовах економічної та політичної кризи попит 

на проведення корпоративних заходів залишається досить стійким з 

неухильною тенденцією до зростання. Міжнародний діловий туризм відіграє 

велику роль у підвищенні рейтингу країни, міст проведення ділових зустрічей, 

може допомогти позиціонувати їх як центри якості готельних послуг реального 

сектора економіки. 

У світовому туристичному потоці частка бізнес-туристів становить 23,4%. 

У світі зростає інтерес до форумів, конференцій, симпозіумів, нарад, семінарів, 

виставок, ярмарок. За даними Всесвітньої туристичної організації, кількість 

міжнародних туристичних прибуттів на 2014 рік складає 1млрд 135 мільйонів, 

лідерами за туристичними доходами являються Європа (584млн – 52%), Азія 



(263млн – 23%), Америка(182млн – 16%), Африка(56млн – 5%), Близький та 

середній Схід(50млн – 4%) (рис.1). 

 
Рис.1. Світовий рейтинг за туристичними доходами 

 

У відповідності зі статистичними дослідженнями, прогнозується, що до 

2021 року кількість міжнародних ділових поїздок зросте втричі: WTTC 

прогнозує зростання обсягу ділових поїздок у всьому світі до $1,401 трлн., 

приватних подорожей – до $4,603 трлн.  

Обсяг українського ринку ділових подорожей за оцінкою WTTC в 2013 

році складав $2,883 млрд. і прогнозується зростання до 2021 року до $6,116 

млрд., в середньому щорічно темп приросту становитиме 7,4% на рік. 

В Україні до 2021 року з урахуванням коректування на інфляцію обсяг 

приватних подорожей збільшиться наполовину(49,1%), а ділових поїздок –

більш ніж у два рази. 

Сегмент ринку ділового туризму має дуже вагоме значення. Від 55% до 

60% місць у готелях по всьому світу заповнюється якраз за рахунок ділових 

поїздок. У структурі світового бізнес-туризму переважають індивідуальні ділові 

поїздки (70,8%). Приблизно в рівних частках - поїздки на конференції і 

семінари (12,6%) та відвідування виставок (10,9%), конгресні тури займають 

2,8% і інсентив-туризм – 2,9% (рис.2). 



 
Рис. 2. Сегменти ринку ділового туризму 

 

Точно ж оцінити процентне співвідношення ділових і неділових поїздок 

наших співгромадян досить непросто, оскільки відрядження українців 

всередині країни статистика фактично не відслідковує, а за кордон переважна 

більшість вітчизняних бізнес-мандрівників виїжджають за звичайними 

туристичними візами. Тим не менш, можна стверджувати, що з кожним роком 

діловий туризм охоплює все більше жителів України.  

Відповідно до міжнародних статистичних досліджень, що проводяться в 

туризмі, одним із найважливіших показників є кількість прибуттів (приїздів) - 

кількість зареєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну (вибули з 

неї) за певний проміжок часу, зазвичай календарний рік. Таким чином, 

статистика прибуттів (вибуттів) є базою для відображення туристичних потоків 

між країнами, регіонами. Практичні аспекти формування і реалізації 

туристичних потоків здійснено на прикладі вивчення в’їзних туристичних 

потоків до України за п’ятирічний період 2010–2014 роки (табл.1). 

Таблиця 1 

Туристичні потоки (2010-2014роки) 

Роки Загальна 
кількість 
туристів 

Іноземні 
туристи 

Туристи-
громадяни 

України, які 
виїжджають 

за кордон 

Внутрішні 
туристи 

Темп 
приросту 

до 
загальної 
кількості 
туристів 



2010 2280757 335835 1295623 649299  
2011 2199977 234271 1250068 715638 -3,67% 

2012 3000696 270064 1956662 773970 36,4% 

2013 3454316 232311 2519390 702615 15,11% 

2014 2425089 17070 2085273 322746 -42,4% 

 

Протягом останніх п’яти років Україну відвідало 13,36 млн. громадян,  у 

2011 р. їх прибуло до нашої країни 2,19 млн. осіб, (на 3,67 % менше, ніж у 2010 

р.), у 2012 році, враховуючи проведення Євро-2012, нашу країну відвідало 3 

млн осіб, що на 36,4% більше ніж у попередній рік, після Євро-2012 операторам 

із в’їзного туризму стало простіше переконувати клієнтів, що Україна – це 

цікавий і перевірений напрямок, однак очікуваного прориву не відбулося – але 

в 2013 році кількість туристів збільшилась на 15,11% у порівнянні з попереднім 

роком, в 2014 році через воєнні дії, складну політичну ситуацію та тимчасову 

окупацію території  Автономної Республіки Крим туристичний потік 

зменшився - на 42,4%, загалом за останні п’ять років, кількість туристичних 

прибуттів збільшилась на   6,33% (рис.3). 

 

Рис. 3 Динаміка обсягів загальних прибуттів 

 

Туристичні потоки за 2014рік по областях України наведено на рис. 4. 



Рис.4 Обсяги туристичних потоків України по областях 

 

Дослідження туристичних потоків по областях показує що cеред міст 

України найбільш відвідуваними за даними річних звітностей обласних 

управлінь зі статистики являються місто Київ, Львівська, Харківська, Івано-

Франківська та Дніпропетровська області, найменш відвідуваними – 

Житомирська, Кіровоградська, Рівненська, Миколаївська, Сумська та 

Чернігівська області. 

Світове готельне господарство нараховує близько 350 тис. готелів, які 

представляють більше 15 млн. сучасних номерів, крім цього кількість їх зростає 

щорічно в середньому на 3 — 4% . Всього в Україні зареєстровано 4462 готелів. 

Аналіз кількості готелів по областях представлено в таблиці у порядку 

зменшення (табл. 2) показує, що найбільш розвинена готельна діяльність 

представлена у містах Київської, Одеської, Запорізької, Львівської, 

Херсонської, Миколаївської, Закарпатської, Дніпропетровської, Івано-

Франківської  областях. Це обумовлено тим, що вони є найпривабливішими у 

туристичному аспекті регіонами України.  



Таблиця 2 

Кількість українських готелів та місць розміщення по областях  

Області К-сть 
колек-
тивних 
засобів 
розмі-

щування 

Кіль- 
кість 

місць в 
готелі 

Постійне 
населення 

К-сть 
готелів 
на 1000 
жителів 
області 

К-сть 
мість на 

1000 
жителів 
області 

1 2 3 4 5 6 

Київська  164 16578 1 723 246 0,095 9,62 
м. Київ 194 27454 2 847 403 0,068 9,64 
Одеська  629 60199 2 384 466 0,263 25,24 
Запорізька  355 37652 1 764 141 0,201 21,34 
Львівська  340 36283 2 518 556 0,134 14,4 
Херсонська  319 32202 1 065 909 0,299 30,21 
Миколаївська  315 32442 1 163 048 0,27 27,89 
Закарпатська  287 17929 1 256 707 0,228 14,26 
Дніпропетровська  265 26148 3 271 305 0,081 7,99 
Івано-Франківська 243 12432 1 379 845 0,176 9 
Харківська  200 16 028 2 714 419 0,073 5,9 
Полтавська  143 9781 1 440 095 0,099 6,79 
Волинська  138 6177 1 040 102 0,13 5,93 
Черкаська  124 8282 1 247 296 0,099 6,63 
Хмельницька  100 5233 1 297 404 0,077 4,03 
Чернівецька  100 4986 906 663 0,11 5,49 
Вінницька  98 7276 1 602 511 0,061 4,54 
Житомирська 79 4357 1 256 068 0,062 3,46 
Кіровоградська 77 3816 973 472 0,079 3,91 
Чернігівська  74 4942 1 046 084 0,07 4,72 
Тернопільська  70 4074 1 066 391 0,065 3,82 
Рівненська  65 4220 1 160 117 0,056 3,63 
Сумська  62 4156 1 120 331 0,055 3,7 
Донецька  21 1682 4 281 585 0,0049 0,39 

 

Слабо розвинені такі області як Чернігівська, Житомирська, Сумська, 

Рівненська. Середній розвиток у будівництві готелів мають Харківська, 

Полтавська, Волинська, Черкаська Хмельницька області. 



Найменше побудовано готелів (21) і найменше місць на 1000 жителів 

припадає на Донецьку область, незважаючи на можливість розвинути 

відпочинковий туризм на березі Азовського моря.  

Такі області,  що мають вихід до морів – Чорного й Азовського (Одеська, 

Миколаївська, Херсонська, Запорізька) оптимальні для  туристично-курортної 

галузі, найбільш відвідувані переважно влітку, надають прибуток місцевій 

економіці в основному за рахунок туристично-фінансових потоків, завдяки 

своїми місцевими природно-кліматичними умовами та ресурсами загалом. 

Тому в даних областях розташовані готелі для відпочинку (курортні готелі).  

Курортно-рекреаційний потенціал мають також Івано-Франківська та 

Закарпатська області, які багаті на цілющі мінеральні води, гірські (80%) та 

рівнинні (20%) ландшафти, та багату історико-культурну спадщину. Значна 

кількість історико-культурних пам’яток, компактних поселень різних етнічних 

груп та місць, пов’язаних з життям та діяльністю видатних особистостей наявна 

у Львівській, Хмельницькій, Волинській областях.  

Частка готелів що надають послуги з оренди конференц-залів та бізнес-

послуг в загальній кількості готелів представлена нижче (табл.3). 

Таблиця 3 

Кількість українських готелів по областях та готелів що надають послуги з 

оренди конференц-залів  

Область К-сть готелів З них, готелі що 
надають послуги 

оренди 
конференц-залів 

% готелів, що 
надають 

конференц- зали 
до кількості 

готелів у області 
1 2 3 4 

м. Київ та Київська 
обл. 

358 101 28,21% 

Львівська  340 82 24,11% 
Івано-Франківська  243 72 29,60% 
Одеська  629 54 8,58% 
Херсонська  319 45 14,10% 
Закарпатська  287 42 14,63% 
Харківська  200 27 13,50% 



Дніпропетровська  265 25 9,43% 
Миколаївська  315 19 6,03% 
Запорізька  355 18 5,07% 
Полтавська  143 18 12,58% 
Донецька  21 17 80,95% 
Хмельницька  100 15 15% 
Волинська  138 13 9,42% 
Черкаська 124 12 9,67% 
Вінницька  98 10 10,20% 
Чернівецька  100 10 10% 
Рівненська  65 9 13,84% 
Тернопільська  70 9 12,85% 
Житомирська  79 8 10,12% 
Чернігівська  74 8 10,81% 
Кіровоградська  77 6 7,79% 
Сумська  62 3 4,83% 

 

В таблиці 3 області розташовано відповідно до кількості готелів, що 

надають послуги з оренди конференц-залів за порядком зменшення. Слід 

зазначити що аналіз готелів з конференц-залами виявив, що 

найпривабливішими саме для бізнесу українськими областями вже безліч років 

підряд являються Київська, Львівська, Івано-Франківська, Одеська, Херсонська, 

Закарпатська області, вони є центрами постійного (цілорічного) туризму, тому 

повинні мати багато колективних засобів розміщування та відносно не малу 

частку готелів, що спеціалізуються на обслуговуванні осіб, які перебувають у 

ділових поїздках і відрядженнях – готелів ділового призначення. Разом з тим в 

Донецькій області 80% готелів можуть надавати послуги для проведення 

конференцій, тому що з 21 існуючих готелів 17 мають конференц-зали. 

 Висновки. Згідно аналізованих даних та враховуючи прогнозування що в 

Україні до 2021обсяг ділових поїздок збільшиться більш ніж у два рази, можна 

зробити висновки, що сьогодні існує загальна необхідність модернізації засобів 

розміщення для ділових відвідувачів на теренах всієї України. Разом з тим 

столична Київська область, як культурний, діловий, історичний центр України є 

одним з найпривабливіших регіонів для подальшого розвитку ділового 

туризму, розбудови сучасних готелів ділового призначення. 



 Для бізнес-туриста готель, в якому він перебуватиме під час відрядження 

повинен надавати як комфортні умови для перебування, так і умови якісного 

виконання службових обов'язків поза офісом. Бізнесмен у діловому відрядженні 

має вирішувати завдання поставлені на час ділової поїздки, крім того 

вирішувати повсякденні поточні питання. Це означає, що в номері для такого 

туриста має бути облаштована робоча зона: просторий ергономічний робочий 

стіл з хорошим освітленням, наявність робочого крісла, та письмового 

приладдя, комп’ютера із виходом в Інтернет, багатофункціонального телефону 

прямого зв’язку є обов’язковими атрибутами. Також необхідно передбачити 

можливість встановлення в номері факсу з індивідуальним номером. В номерах 

повинна бути максимальна ізоляція від зовнішнього середовища з метою 

забезпечення умов для зосередженої роботи.  Дані характеристики притаманні 

готелям ділового призначення – це готелі високого рівня комфорту, мають 

розвинений набір приміщень громадського призначення: зали для проведення 

конгресів, бізнес-центри, приміщення для нарад, конференцій, симпозіумів. 

Бізнес-центр оснащується засобами зв'язку, проекційною апаратурою, та різним 

устаткуванням для успішного проведення переговорів, конгресів та ділових 

зустрічей. 

У діловому туризмі не буває дрібниць, логіка тут зрозуміла, чим менше 

відбувається несподіваних неприємностей, тим більше часу і уваги буде 

витрачено на справу, і тим вигідніше витратяться ресурси компаній учасників. 

Тому мають бути передбачені можливості отримання високоякісних напоїв, 

здорової їжі у будь-який час доби, чудових можливостей відновлення здоров’я 

та працездатності у басейнах, саунах, фітнес- та SPA-центрах, стадіонах та 

спортивних тренажерних залах, кегельбанах, боулінг-клубах тощо. 

У майбутньому, незважаючи на сьогоднішню складну політичну ситуацію, 

діловий туризм буде продовжувати відігравати важливу роль у розвитку 

національної економіки нашої країни, стимулювати її інтеграцію у світовий 

ринок, Україна продовжить свій ріст і як наслідок будуть розвиватися ділові, 

культурні та наукові зв'язки між іншими країнами. Все це в кінцевому підсумку 



сприятиме створенню позитивного образу України як країни зі сприятливим 

для туристичних поїздок кліматом.  

Проведений аналіз дозволяє стверджувати що в Україні, зокрема в 

Київській області, важлива сучасна програма поетапного розвитку та 

стимулювання ділового туризму, реалізація якого складе істотну частку 

прибутку в позасезонний період та забезпечить необхідну зайнятість населення. 

Найважливішим завданням якого є будівництво спеціалізованих готелів, з 

інфраструктурою та технічним оснащенням, що задовольняє потреби ділового 

туриста. 
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