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30 мортир і гаубиць. З фортець і редутів виставлялися чати, між котрими курсували роз'їзди. 
Українське козацтво відбувало іноді тут військову службу. По закінченню Російсько-Турець
кої війни 1735-1739 рр. починається заселення Української лінії, на південь від неї почали 
з ’являтися українські поселення. Незважаючи на величезні людські та матеріальні ресурси, 
затрачені на будівництво Української лінії, вона майже не виправдовувала свого призна
чення. Татарські орди під час набігів нерідко обходили фортеці, проривалися через лінію, 
спустошуючи і грабуючи саме ту територію, котру вона мала прикривати. Українська лінія 
остаточно втрачає значення в 1770 р., після спорудження південніше неї, за 175-180 км, так 
званої Дніпровської лінії (гирло р. Московки - нижня течія р. Берди), що пролягала по кор
дону, визначеному Білгородським миром 1742 р.

На жаль, в результаті антропогенної діяльності (господарчої, воєнної, рекреаційної та 
ін.) в ХІХ-ХХІ ст. більшість споруд зазнали практично повної руйнації, але залишки їх можуть 
бути використані як об’єкти показу підчас пізнавальних екскурсій, проведення фестивалів та 
свят.
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П остан овка проблеми у  загальном у вигляді т а  її зв 'я зо к  із важ ли ви м и  науко
вими т а  практичним и завданнями. Діловий туризм в Україні виник порівняно недавно. 
Першими організованими туристичними подорожами з пізнавально-ділового характеру були 
поїздки на міжнародні ярмарки і виставки. Кількість поїздок ділових людей збільшилася з роз
ширенням комерційних ринків і поступовим ослабленням митних обмежень, а також завдяки 
збільшенню швидкості руху транспорту та зниженню транспортних витрат. Міжнародні ви
ставки, ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони туристів, - досить прогресивна форма спіл
кування.

Вагомий макроекономічний вплив на розвиток господарства України загалом, і ту
ризму особливо, мав туристичний форум, проведений в Києві в жовтні 2012 р. Національний 
туристичний форум, організований Асоціацією лідерів туристичного бізнесу України (АЛТУ), 
підтримали керівники кількох посольств в Україні: Грузії, Словаччини, Туреччини. Масштаб 
туристичного форуму та й зростаюча кількість в’їзних туристів у 2012 р. свідчать про збіль
шення уваги до розвитку українського туристичного ринку, особливо з боку перерахованих 
вище країн.

Аналіз остан н іх досліджень т а  публікацій. Вітчизняне “туризмознавство” почало 
формуватися після 1991 р. За роки незалежності з’явились перші наукові публікації з цієї тема
тики. Розвитку українського туризму присвячені наукові праці В. К. Федорченка, Т. А. Дьоро- 
вої, В. І. Цибуха, В. В. Худо, М. П. Мальської та ін. Саме ці науковці вперше в Україні частково
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узагальнили та систематизували матеріал з історії туризму відповідно до періодизації істо
ричного розвитку суспільства. Водночас фундаментальні дослідження з проблем розвитку 
ділового туризму в Україні не здійснювалися.

Метою  цієї роботи є поглиблення існуючої системи понять, термінів та методів дослід
ження ділових потоків України у міжобласному та у міждержавному вимірі, який обмежу
ється наявністю статистичних даних. Визначення чинників, які мають істотний вплив на 
розвиток ділового туризму в міжобласному вимірі, та міждержавному, що впливають на 
формування найбільших ділових потоків з України та до України.

Завдання. Дослідження проблем та перспектив формування і розвитку ділового туриз
му України потребує вирішення наступних завдань: 1) аналіз теоретичних основ вивчення 
ділового туризму; 2) дослідження основних тенденцій формування внутрішніх ділових пото
ків України; 3) визначення основних чинників, що істотно впливають на розвиток між
державних ділових потоків; 4) характеристика туристичного потоку з діловою метою за 
допомогою математичних показників та структурного аналізу.

Виклад основного м ате р іал у . Діловий туризм охоплює групи людей, об'єднаних єди
ною метою або фаховими інтересами. Це можуть бути бізнесмени, інженери, лікарі, педагоги, 
спеціалісти сільського господарства, які здійснюють туристичні подорожі за спеціальними 
програмами і маршрутами. Поняття “діловий туризм”, за сформованою у міжнародному туриз
мі практикою, охоплює широке коло поїздок:

S  ділові поїздки співробітників підприємств для переговорів, участі у виробничих нара
дах, презентаціях, збутова діяльність тощо;

S  поїздки на конгреси, конференції, виставки, ярмарки, біржі;
S  поїздки на спортивні змагання команд, гастролі;
S  поїздки офіційних делегацій.

Діловий туризм відіграє значну роль у міжнародному, внутрішньому й іноземному 
туризмі України, перспективи його розвитку - найсприятливіші. Частка ділового туризму в 
світі, за оцінками експертів ВТО, становить майже 20 %, проте в Україні цей вид туризму ще 
недостатньо розвинений і становий 5 % від всіх обслужених туристів України.

В межах України організовують міжнародні та регіональні туристичні салони, ярмарки, 
біржі, зокрема у таких туристичних центрах, як Міжнародний туристичний салон “Україна” у 
Києві, Міжнародний туристичний ярмарок “Крим. Курорти. Туризм” у Ялті, міжнародний 
туристичний ярмарок-виставка “Чорноморська Одіссея. Туризм. Відпочинок. Здоров’я” в 
Одесі, Міжнародний туристичний салон у Харкові, Міжнародна туристична виставка “Тур 
Експо” у Львові, Міжнародна туристична ярмарка “Турконтракт” в Ужгороді, котрі сприяють 
розвитку ділового туризму в межах нашої держави та на міжнародному рівні.

Також особливу увагу потрібно приділити львівському туристичному форуму “Пере
магай з Левом”, який проводиться вже вчетверте. Діловий туризм та організація мега подій, 
як найперспективніші напрямки розвитку туризму в світі, були основними темами для ди
скусій на минулорічному Форумі.

В’їзні туристичні потоки з діловою метою повторюють загальні тенденції туристичних 
потоків України, в яких левова частка належить бізнесменам з Росії (167163 особи або 34 %), 
майже вдвічі менше - Польщі (96382 особи 18 %) і ще менше Молдови (70488 особи, 15 %).

У структурі внутрішніх туристичних потоків України з службовою та діловою метою 
лідерські позиції займає столиця України - Київ (45821 осіб або 70 %), інші області та міста 
обласного значення мають незначні відсотки (рис. 2.)

У майбутньому розвитку ділового туризму України велику надію покладається на роль 
міжнародних організацій, членами яких є наша країна, зокрема Міжнародної асоціації діло
вого туризму й торгівлі.

З допомогою використання міжнародного досвіду наш уряд повинен вирішити такі 
пріоритетні завдання:

S  привернення уваги українського та іноземного туриста до можливостей ділового ту
ризму в Україні;
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Рис. 1. В’їзд іноземних громадян в Україну з 
службовою, діловою та дипломатичною метою [4]
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Рис. 2. Розподіл туристів в 10 містах та областях з 
найвищими показниками, обслугованих 

туроператорами та турагентами, з службовою, 
діловою та навчальною метою у 2011 р. за 

регіонами [3]

S  розвиток міжнародної концепції ділового туризму в Україні;
S  розвиток потужної сучасної ділової інфраструктури в Україні;
S  надання консалтингової, маркетингової і юридичної допомоги;
S  створення мережі регіональних центрів ділового туризму;
S  сприяння залученню інвестицій для розвитку інфраструктури туристичного бізнесу в 

українських регіонах;
S  встановлення ділових контактів із спорідненими закордонними організаціями;
S  розробка нових програм і проведення заходів, спрямованих на вдосконалення середо

вища для ведення бізнесу в Україні, взаємну підтримку суб’єктів ринку ділових поїздок 
і послуг, розвиток в'їзного ділового туризму [5].
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^ффективная организация лечебно-оздоровительного туризма в стране является не 
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