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 Вступ: Новітні трансформаційні процеси в економіці України особливо не 

позначилися на головних принципах розвитку ділового туризму, як, зрештою 

і всієї туристичної сфери. Чому ж іноземці не бажають їхати до України?   Про    

діловий туризм. Відсутня  нормальна інформаційна реклама Ще одна 

проблема, яка гальмує збільшення потоку іноземних туристів, – високі ціни на 

туристичні послуги у порівнянні з аналогічними можливостями інших країн. 

Крім того, навіть для іноземців віза до України дорога, а механізм її отримання 

досить складний.  

 Результат: В організації інфраструктури ділового туризму провідну роль 

відіграють готелі та бізнес-центри. Ці заклади повинні бути профільними, 

здатними забезпечити ефективну, з усіма зручностями діяльність ділових 

туристів. Рекламуючи себе вітчизняні готелі, насамперед вищої категорії, 

обов’язково відзначають можливість забезпечення ділових туристів повним 

комплексом необхідних умов для професійної роботи. Проте реально ситуація 

зводиться лише до пропозиції окремими висококатегорійними готелями 

невеликого приміщення – «бізнес-центру» з обмеженими послугами. У 

вітчизняному готельному бізнесі бізнес-центр найчастіше асоціюється з 

офісом, у якому поєднано послуги користування Інтернетом, факсом, окремо 

функціонує конференц-зал. У спеціалізованих готелях за кордоном бізнес-

центр – це організація, яка пропонує комплекс послуг для будь-якої категорії 

ділових гостей у готелі та за його межами впродовж усього часу перебування 

клієнта в закладі [1]. В Україні лише 18% готелів відповідають вимогам 

міжнародних стандартів якості за рівнем комфорту бізнес-класу. Майже всі 

висококатегорійні готелі розташовані в Києві та найбільших регіональних 

центрах– Одесі, Львові, Харкові, Дніпропетровську. Водночас, згідно з 



моніторингом інсентив-інфраструктури міжнародними спеціалізованими 

організаціями, висококатегорійні готелі України суттєво поступаються за 

рівнем сервісу, готелям Східної Європи [2].  

             Сучасні готельні підприємства в Україні, які обслуговують ділових 

туристів, мають типову структуру послуг, низький асортимент і спеціалізацію. 

Окрім Києва, в інших центрах фактично нема презентабельних готелів для 

приймання гостей найвищого рівня повноважень – державних діячів, 

політиків, бізнесменів, діячів культури та спорту [3]. Актуальною в 

інфраструктурі гостинності для обслуговування ділових туристів є проблема 

професійної підготовки кадрів і кадрового менеджменту. Головною 

проблемою підготовки персоналу готельних підприємств України, за 

винятком провідних установ столиці та найбільших регіональних центрів, є 

володіння основами гостинності – іноземною мовою, психологією, етикою 

спілкування і поведінки тощо [4].  

Висновок: Таким чином, в Україні є ряд проблем, які гальмують розвиток 

ділового туризму. До них належать: нестача готелів у столиці та регіонах, 

недостатньо великих конференц залів, готельних номерів поблизу 

виставкових центрів, а також низький рівень професійної підготовки кадрів, 

високі ціни, невідповідність стандартам. Їх вирішення дозволить значно 

поліпшити стан розвитку ділового туризму в Україні.  
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