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1. ВСТУП
1.1. Примітка від ЄБРР
«Дорожня карта» конкурентоспроможного розвитку галузі подорожей та туризму в Україні»
підготовлена аналітично-дослідною організацією HDC (Hotel & Destination Consulting) за підтримки ЄБРР
та фінансується в рамках ініціативи Європейського Союзу EU4Business. Ініціатива EU4Business об’єднує
всі фінансовані ЄС програми, спрямовані на підтримку розвитку МСП в регіоні Східного партнерства, що
є спільною ініціативою ЄС, країн-членів ЄС, та шести країн-партнерів: Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Молдови та України. Більше інформації за посиланням eu4business.eu
Погляди автора, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають думку ЄБРР чи ЄС.
«Дорожня карта» включає в себе:

•
•

незалежну та професійну оцінку системи туризму в Україні;

•

визначення фінансових можливостей для представників малого та середнього бізнесу, діяльність яких
відповідає стратегічним пріоритетам.

ряд рекомендацій щодо підвищення її конкурентоспроможності, визначення стратегічних пріоритетів і
переліку пріоритетних напрямків діяльності;

Обґрунтування доцільності проекту побудовано на наступних положеннях:

•

Сектор туризму вважається стратегічним пріоритетом в економічній політиці багатьох сусідніх країн
та інших країн присутності ЄБРР.

•

Розвиток сектора можна здебільшого здійснювати через механізми державно-приватного партнерства,
а також шляхом співробітництва з інвестиційними компаніями та підтримки з їх сторони. Малий і
середній бізнес відіграють важливу роль у розвитку сектора, у зв’язку з чим загальні умови ведення
бізнесу в країні мають бути сприятливими для малих і середніх компаній.

•

Малий та середній бізнес — це оператори та головна виробнича сила, що впроваджують інновації
та технічні вдосконалення в більшості країн і регіонів світу з найвищим рівнем конкуренції.

ЄБРР забезпечує підтримку МСБ за двома напрямками:

•
•

фінансова й технічна підтримка, що надається через механізми спонсорського фінансування;
секторний підхід до нерухомості та туризму, що також є частиною прийнятої банком загальної стратегії
з розвитку місцевої економіки. Наразі ЄБРР знаходиться в пошуках аналітично обґрунтованих рішень, що
зможуть одночасно забезпечити привабливі фінансові можливості для представників малого та середнього
бізнесу у сфері туризму в Україні та підвищити загальний рівень конкурентоспроможності й економічний
ефект туристичної діяльності в Україні.

Цей документ підготовлено з метою структуризації подальшого діалогу між представниками галузі,
урядом, міжнародними організаціями й іншими зацікавленими сторонами, а також надання змістовного
плану подальшого розвитку туризму та HoReCa (готелі, ресторани, кейтеринг) та інших представників
малого та середнього бізнесу України, що працюють у галузі.

6

1.2. Про проект
У березні 2019 року Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (тут і далі за текстом ЄБРР) оголосили про
проведення конкурсу на розробку «Дорожньої карти конкурентоспроможного розвитку галузі подорожей і
туризму в Україні». Переможцем конкурсу, який отримав право на реалізацію проекту, було вибрано групу
фахівців на чолі з компанією Hotel & Destination Consulting (HDC) (м. Загреб, Хорватія).
Згідно з умовами конкурсу, мета проекту полягає в подоланні розбіжностей між поточною ситуацією
та стратегічними цілями країни шляхом визначення потенційних ринків і конкурентоспроможних
туристичних продуктів, а також розробки цільового й детального трирічного плану заходів, спрямованих
на конкурентоспроможний розвиток сфери туризму та подорожей в Україні. Дорожня карта має включати
наступне:

•
•

оцінку поточної ситуації сектора туризму в Україні;

•
•

існуючі та майбутні конкурентні переваги учасників внутрішнього ринку України;

визначення належних
виходу на ринок;

каналів

брендингу

й

просування

для

побудови

ефективної

стратегії

доступна інфраструктура для підтримки сектора та постачальники послуг.

Згідно з умовами конкурсу, реалізація проекту має відбуватися у наступних підгалузях:

•
•
•
•
•

туристичні оператори й агенції, постачальники професійних екскурсійних послуг;
HoReCa: готелі та інші заклади розміщення; заклади громадського харчування/кейтеринг;
транспортна інфраструктура;
діловий туризм (MICE), включаючи події та бізнес-подорожі;
рекреаційний туризм.

Результатом проекту має бути план дій терміном на три роки, за яким буде розгорнуто запропоновану
стратегію, і графік проведення заходів, згідно з яким будуть досягатися поставлені цілі та забезпечуватися
відповідні потреби у фінансуванні.
У реалізації проекту брали участь наступні члени команди:

•
•
•
•
•
•
•

Зоран Касум, HDC — ключовий експерт і керівник проекту;
Бранко Богунович, HDC (Hotel & Destination Consulting) — ключовий експерт і координатор проекту;
Олександр Фаінін, місцевий експерт;
Іван Лоун, місцевий експерт;
Рауль Грансьє, експерт;
Ружица Герцег, HDC — експерт;
Івана Дурдіч-Петриніч, HDC — експерт.

Координатор проекту з боку ЄБРР — Денис Торхов.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ: Дорожня карта створювалась протягом 2019 року. Головні висновки цього звіту були
презентовані та обговорені з туристичною спільнотою на Стратегічному форумі «Конкурентоспроможний
туристичний сектор України — шлях вперед», який був организований ЄБРР в Київі 26 листопада 2019
року. Розробники розуміють, що з того часу світова криза, зумовлена пандемією коронавірусу, докорінно
змінила туристичну галузь у всьому світі, й Україна не є виключенням. Проте вважаємо, що ключові
положення документу, стратегічні висновки та напрацювання для подальшого розвитку галузі в країні
залишаються вкрай актуальними. Впевнені, що після закінчення складного для усіх періоду турбулентності
та невизначенності, план пріоритетних дій, запропонований у Дорожній карті, буде викоростаний
зацікавленими сторонами для відновлення конкурентоспроможного туристичного сектору України.
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1.3. Методика, завдання й процедури
Упродовж періоду реалізації проекту було виконано наступні завдання й процедури:

ДОСЛІДЖЕННЯ НА МІСЦЯХ

•

•

Проведено серію інтерв’ю за участі зацікавлених сторін, у тому числі:

•
•
•

понад 55 персональних інтерв’ю з провідними представниками сфери туризму в Україні;
понад 20 інтерв’ю;
понад 30 запитів поштою та напівструктурованих інтерв’ю.

Огляд ключових туристичних пам’яток у Києві, Одесі та Львові.

АНА ЛІЗ ПОЛІТИКИ

•
•
•

Аналіз існуючої стратегії розвитку туризму в Україні

•

Аналіз економічної ситуації та системи оподаткування в Україні на основі вторинних даних.

Аналіз Закону України «Про туризм»
Аналіз загальної ситуації в Україні, включаючи географічні, політичні, юридичні відомості та інформацію про
стан транспортної системи

СТАН РИНКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

•

Оцінка загальної конкурентоспроможності України на основі проведених консультантами досліджень та
аналіз вторинних даних (звіти щодо конкурентоспроможності, підготовлені міжнародними організаціями).

•

Аналіз ринку туристичних послуг України з додатковим акцентом на ключових дестинаціях за доступними
статистичними даними (національний орган статистики, департаменти розвитку дестинацій Києва, Одеси
та Львова).

•

Аналіз української системи управління й маркетингу туризму з визначенням ключових процесів, каналів
комунікації та нормативно-правової бази, а також їх порівнянням з міжнародними провідними практиками.

•

Оцінка економіки туризму в Україні на основі висновків експертів та офіційних статистичних даних, поданих
різними міжнародними джерелами, що стосуються пілотних проектів в Україні.

•

Оцінка ефективності готельної галузі на основі офіційних статистичних даних і відомостей, отриманих під
час інтерв’ю з представниками готельного сектору.

•

Оцінка ланцюжка формування додаткової вартості у сфері туризму в Україні відповідно до спеціально
розробленої оригінальної моделі, при цьому оцінку моделі проводили чотири експерти з групи разом із 12
спеціалістами з оцінки, яких, у свою чергу, було вибрано представниками галузі під час інтерв’ю.

•

Оцінка туристичних продуктів України за спеціальною моделлю, розробленою компанією HDC (Hotel &
Destination Consulting).

•

Керуючись результатами всіх перелічених вище аналізів, підготовлено рекомендації вищого рівня для
другого етапу реалізації проекту (стратегія та план дій) як платформу для обговорення з ЄБРР стосовно
завершення проекту.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНА ЛІЗ

•

Фахівці HDC (Hotel & Destination Consulting) проводили порівняння загальної ситуації, туристичного ринку
та економіки України з показниками перелічених нижче країн, яких, у свою чергу, було вибрано за такими
критеріями, як аналогічний розмір країни та історичний розвиток туристичного продукту:

•

найвищі показники туристичної діяльності: Франція (аналогічний розмір країни), Німеччина (аналогічний
розмір і продукт), Канада (аналогічні властивості потенційного продукту, велика країна з відносно
невеликою кількістю населення);

•

потенційні конкуренти: Польща (аналогічний розмір, аналогічний туристичний продукт, історично пов’язані),
Румунія (аналог за розміром, частково подібний продукт), Болгарія (країна, що пройшла цикл стійкого
розвитку туризму за останні 30 років);

•

сусідні країни з історично подібною адміністративною організацією: Росія.
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2. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
«У к ра їн а

м ає неймовірн у к рас у, ч удови х люд ей і пот у ж ний

т у рис т ичний пот енц і а л .

Ч ому

ж ми дос і знев а ж ає мо ц им?»

Депутат українського парламенту

•

•

Україна — це велика країна, у якій традиційно туризм здебільшого
орієнтований на внутрішній, а попередньо на російський ринок, при
цьому більшість візитів складають туристи із сусідніх країн у зонах
перетину кордонів.
У зв’язку з політичними процесами, а також суттєвими недоліками
в розумінні ситуації та управлінні, туризм ігнорується як важливий
сектор економіки протягом останніх 15 років.

•

Мотивацію для інтенсивнішого розвитку туризму можна знайти в
сільськогосподарській орієнтації країни, а також у зростанні IT-індустрії,
тобто в секторах, де сьогодні чітко виражений принцип взаємодії.

•

Незважаючи на те, що туризм не вважається важливим сектором,
економічні оцінки, отримані в кількох дослідженнях, свідчать про те, що
його економічний потенціал значно вищий, ніж оцінюють.

•

Транспортна мережа та практично відсутня система маркетингу
національного туризму є найбільшими перепонами на шляху до
розвитку туристичної системи.

•

Порівняно із зазначеними вище країнами, туристичний сектор значно
відстає від потреб сьогодення, беручи до уваги дуже низький рівень
довіри та співпраці установ державного й приватного секторів у туризмі.

•

Управління дестинаціями здійснюється лише на великих напрямках, а
саме у великих містах, із деяким фінансовим і кадровим потенціалом, у
той час коли інші дестинації не мають жодного менеджменту.

•

Загальне усвідомлення природного та культурного спадку України не має
адекватного управління зі сторони компетентних структур і потребує
невідкладних заходів (нормативно-правове регулювання, застосування
права та маркетинг на внутрішньому ринку), що підкреслять важливість
спадку та продемонструють передові міжнародні практики.

•

Залучення приватного сектору до процесів управління та міжнародного
маркетингу має реалізуватися через формування Національної
туристичної організації (НТО), яка відповідатиме за брендінг, PR і
популяризацію національного туризму. Обов’язковим початковим
завданням цієї організації має бути підвищення обізнаності про
туристичні продукти України та переконання міжнародного ринку у
безпечності та надійності країни.

•

Розбудова/відновлення НТО буде проблематичним процесом із точки
зору залучення приватного сектора. Ринок фрагментовано, тому на
національному рівні працює лише кілька основних представників
приватного сектора, при цьому Торгова палата (що, зазвичай, має
відділ управління готельним бізнесом/туризмом і може виступати
співзасновником НТО, як це відбувається наприклад, в Австрії) або
подібна структура не є обов’язковою на законодавчому рівні як у країнах
Європи (за основу можна взяти законодавчу модель Німеччини).
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К ЛЮ ЧОВІ
ВИС НОВК И
Успадкована радянська
інфраструктура, що повільно
розвивається
внаслідок впровадження поодиноких ініціатив
і без належної підтримки зі сторони обов’язкової нормативно-правової бази та системи
управління в туризмі.
Транспортна мережа та
маркетинг у сфері туризму — ключові обмеження поточної моделі.
Практична важливість
туризму як джерела
збагачення національної економіки перевищує її поточну (та уявну)
позицію.

К ЛЮ ЧОВІ
ВИС НОВК И
Наразі в туристичній галузі потрібно виконати
наступні завдання:

•

•

Розбудова НТО (Національна туристична
організація) і активізація діяльності з просування
Оптимізація та внесення змін до законодавства у сфері туризму

•

Направлення туристичних податків на потреби галузі

•

Удосконалення збору
статистичних даних у
туризмі

•

Підвищення стандартів контролю якості
та оптимізація систем
категоризації об’єктів
розміщення

Однією з найбільших переваг українського туризму є трудові ресурси
(з огляду на рівень пропозиції та різноманітності).

1

•

Під час зміни законодавчої та організаційної моделі варто враховувати
вже діючі DMO в основних дестинаціях і надавати їм можливості для
безперешкодної діяльності на час переходу.

•

Реорганізація брендингу та маркетингу потребуватиме створення
спеціальної цільової організації (SPV) 1, що діятиме до моменту розбудови
НТО та повної реорганізації системи.

•

Податкові кошти у сфері туризму не мають систематичного контролю
та регулюються політичними рішеннями місцевих і регіональних
органів. Рекомендовано відокремити збір податків у сфері туризму та
інвестувати їх у маркетинг галузі та управління дестинаціями.

•

Система статистичного охоплення в туризмі не передбачає
раціонального управління або прийняття рішень. Система потребує
методичної реструктуризації та негайного виправлення ситуації в
короткостроковій перспективі, що дасть змогу приймати рішення для
розвитку туризму.

•

У туристичній статистиці експертами рекомендовано керуватися
звітами від закладів розміщення, а саме даними щодо кількості прибутих
туристів, діб перебування та іншою пов’язаною статистикою, оскільки
дані щодо перетинів державного кордону залишаються під контролем
органів внутрішніх справ або використовується з іншою метою. З цією
метою:

•

усі об’єкти розміщення мають бути зареєстровані та подавати всі
необхідні дані згідно з вимогами діючого законодавства;

•

дані щодо розміщення в приватних оселях (здебільшого орендованих
через платформу Airbnb) на першому етапі мають відстежуватися як
дані інших об’єктів розміщення, а на другому — як апартаменти (або
приватні розміщення).

•

У всіх елементах ланцюжка формування вартості існують проблеми
контролю якості і категоризації. Згідно з результатами інтерв’ю, ці
проблеми є наслідками застарілих інструкцій і внутрішніх нормативних
документів (або їх відсутності), однак важливішим є їх виникнення
внаслідок недієздатності правоохоронних органів і корупції (загальна
проблема в Україні).

•

На українському ринку склалася сприятлива ситуація стосовно
людського капіталу у сфері туризму з доволі серйозною базою ресурсів,
які, проте, недооцінені.

•

Повітряне сполучення та стан авіаційної індустрії (одна з кількох країн,
що може конструювати всі елементи літака) демонструють разом
із місцевими компаніями-перевізниками стратегічний потенціал у
розвитку туризму.

•

Щодо моделі розвитку Україна не має зобов’язань із дотримання положень
щодо конкуренції на ринку, як інші країни-члени ЄС, завдяки яким
вона могла б впровадити систему розвитку туризму, що фінансується
державою), особливо на початкових етапах, і таким чином подолати
розрив перед укріпленням позицій місцевого приватного сектора в
туризмі та прибуттям потенційних міжнародних інвесторів.

SPV — тимчасова установа, створена з метою попередження ризиків неналежного управління туризмом на період впровадження системи управління цим

сектором.
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•

•

Що стосується туристичних продуктів, то швидких результатів можна
досягти в сегменті ділового туризму/MICE, особливо якщо взяти
за основу прозахідну орієнтацію. Такий підхід дозволить суттєво
збільшити потік туристів у ділових поїздках. Збільшення цього потоку
на ринок слід використовувати для просування пропозиції з організації
дозвілля в ключових урбаністичних дестинаціях, і навіть у поселеннях,
що розташовані поблизу та мають належне транспортне сполучення.
Продукт «Тури вихідного дня/за місто» (Short Break) уже присутній
у Києві та, особливо, у Львові, і цей процес управління дестинаціями
потребує подальшої підтримки. Майбутні зусилля в області брендингу/
маркетингу мають бути зосереджені саме на цьому продукті на першому
етапі (разом із підвищенням загальної поінформованості про Україну
як дестинацію), оскільки цей напрямок вже користується попитом.

Туреччина розпочала розвиток туризму саме з фінансування готельєрів,
інвестуючи кошти в готелі на узбережжі країни (5 і 4*). Після цього країна
надала фінансову підтримку місцевим авіаперевізникам Turkish Airlines
для розвитку вхідного потоку і наразі активно підтримує чартерні
авіакомпанії, що обслуговують рейси до Туреччини.

•

Існує також потенціал до залучення потоку туристичних груп, оскільки
такі групи із країн Дальнього Сходу представляють сьогодні ринок із
найшвидшими темпами зросту у світі.

•

Загальні проекти з підвищення конкурентоспроможності, такі як
розмітка та туристично-інформаційні центри можуть бути ініційовані
вже зараз як проекти національного значення, що не потребують
великого бюджету.

•

Усі подальші процеси розвитку та планування повинні реалізуватися з
повним дотриманням термінів і згідно з планом розвитку транспортної
інфраструктури. Між тим можна виділити час на повторний розгляд/
застосування норм зі збереження природних ресурсів і культурноісторичної спадщини, щонайменше, у найбільш привабливих із
туристичної точки зору зонах.
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К ЛЮ ЧОВІ
ВИС НОВК И
Продукти, де можна досягти швидких результатів:

•
•

діловий туризм/MICE;

•

тури.

тури вихідного дня/
за місто;

Існує великий потенціал формування конк урентоспроможності
за рахунок розвитку
туристичної
інфраструктури, наприклад,
розбудови центрів відвідувань і перекладів,
велосипедних і пішохідних маршрутів, коричневих
вказівників
(туристична розмітка)
тощо.

3. АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ
3.1. Загальна інформація
Україна — найбільша за площею країна у Східній Європі, що історично знаходиться під впливом країн
Центральної Європи та Сходу (Росія).
Зображення 1: мапа України
Джерело: nationsonline.org

Таблиця 1: ключові факти про Україну
Джерело: cia.gov

Площа

603 550 км2 / 230 030 миль2 (45-а позиція)

Населення

42,5 мільйона (33-я позиція)

Щільність населення

72,8 жителя на кв. км (110-а позиція)

Мова / алфавіт

Українська/кирилиця

Переважна релігія

Східне направлення православної церкви та греко-католицизм

Доля грамотності

99.80 %

Столиця

Київ (2 900 920)

Протяжність кордонів

4 558 км (2 832 миль)

Країни, що межують
(Наземний кордон)

Росія на Сході (1 974 км), Молдова на Південному Заході (939 км), Білорусь на Півночі (891 км),
Польща на Заході (428 км), Румунія на Півдні (169 км), Словаччина на Заході (90 км)

Найвища точка

Говерла (2 061 м)

Землекористування

Орна земля 58 %
Багаторічні культури 2 %
Багаторічні пасовища 13 %
Ліси та лісові масиви 16 %
Інше 9 %

Головні річки

Десна, Дніпро, Дністер, Дунай, Прип’ять, Сіверський Донець і Південний Буг

Значні земельні ресурси

Залізна руда, вугілля, марганець, природний газ, нафта, сіль, сіра, графіт, титан, магній, глина, нікель,
ртуть та орна земля
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3.1.1. Географія та навколишнє середовище
Велика та територіально багатопланова країна, що має потужний потенціал до покращення
у користуванні природним середовищем і національними туристичними ресурсами.

•

Україна — це країна у Східній Європі, розташована на північному узбережжі Чорного та Азовського морів.
Більша частина території країни пролягає у межах Східноєвропейської рівнини, а деякі частини західних і
південних регіонів пролягають на території гір Альпійської системи.

•

Західні регіони мають на території частину Альпійської системи, зокрема гори Карпати та Східні Карпати,
що проходять через Польщу, Україну та Румунію.

•

Територію України омивають води Чорного та Азовського морів. Більше 95% річок входять до складу
водозбірних басейнів цих двох морів.

•

В України багато проблем, пов’язаних з екологією. У деяких регіонах відсутнє постачання належної кількості
питної води. Країна страждає від забруднення води та повітря, вирубки лісів, а також радіаційного зараження
на Північному Сході внаслідок аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

3.1.2. Клімат
Кліматичні умови загалом сприятливі та обмежують можливу туристичну активність лише в зимовий
період у північно-східних регіонах країни.

•

В Україні здебільшого помірний клімат, за винятком південного узбережжя Криму, де переважає
субтропічний клімат. На клімат впливає помірно тепле, вологе повітря з Атлантичного Океану.

•

Середня щорічна температура знаходиться в діапазоні 5,5–7 °C (41,9–44,6 °F) на півночі та 11–13 °C
(51,8–55,4 °F) на півдні.

•

Опади розподілені нерівномірно: найвища кількість випадає на заході та півночі, найменша — на сході на
південному сході.

3.1.3. Історія
Україна має доволі бурхливий хід історії, що межується з відносно короткими періодами незалежності та
самоврядування.

•

Територія сучасної України населена, починаючи з 32 000 до н.е. Доісторична Україна, перебуваючи на
території понтійського степу, відігравала важливу роль у встановленні культурних зв’язків між країнами
Європи та Азії, включаючи період мідно-кам’яної доби, бронзової доби, експансії індо-європейців та
одомашнення коня.

•

Протягом середньовіччя країна була ключовим центром східнослов’янської культури, а могутня держава
Київська Русь заклала фундамент для української айдентики. Київську Русь було розформовано у 12-му
столітті.

•

Протягом наступних шести століть частина країни перебувала під управлінням Польсько-Литовської імперії,
Росії та габсбурзької Австрії.

•

Українські більшовики, які вибороли національну владу в Києві, заснували Українську Радянську
Соціалістичну Республіку, яка 30 грудня 1922 року стала однією з республік у складі Радянського Союзу.

•

Після нападу на Польщу нацистською Німеччиною та Радянським Союзом у вересні 1939 року територія
Української РСР простягнулась на захід, а після передачі їй Криму у 1954 році — на південь.
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•

Україна знову отримала незалежність після розпаду Радянського Союзу у 1991 році. Це поклало початок
періоду переходу до ринкової економіки, протягом якого Україна вісім років переживала економічну кризу.

•

У подальшому в економіці країни спостерігалося суттєве підвищення зросту ВВП (1999–2008 рр.). Проте
вже у 2008 році Україну охопила всесвітня економічна криза, унаслідок чого її економіка знову занепала.
Починаючи з весни 2008 року до весни 2009 року, рівень ВВП знизився до позначки 20%, а потім стабілізувався.

•

Наступний період української кризи розпочався 21 листопада 2013 року, коли тодішній президент Віктор
Янукович призупинив процес підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

•

Це рішення призвело до масових протестів і проєвропейських подій, відомих у світі як «Євромайдан». Після
кількох місяців протестів 22 лютого 2014 року учасники досягли втечі президента Януковича.

•

Після цього почалися масові безпорядки на більшій частині російськомовного Сходу та в південних
регіонах України, де, власне, президент Янукович отримав більшість голосів на виборах. Вторгнення
Росії на територію української Автономної Республіки Крим призвело до її анексії 18 березня 2014 року.
Подальші заворушення в Донецькій та Луганській областях України переросли у повноцінні бойові дії, яки
досі дуже негативно впливають на туристичну привабливість та загалом на економіку України.

3.1.4. Демографічні дані
Кадрові ресурси України можуть стати перевагою для розвитку національного туризму, проте наразі
спостерігається тенденція до їх зниження, а в разі подальшої євроінтеграції існує ризик суттєвого
підвищення іміграційного потоку.

•

•
•

Нижче подано приблизні показники чисельності населення України, починаючи з 2013 року, представлені на
веб-сайті CIA World Factbook (Міжнародний довідник ЦРУ):

•
•
•

43 952 299 (станом на липень 2018 р.);
44 033 874 (станом на липень 2017 р.);
45 426 249 (1 січня 2013 р.).

За оцінками чисельність населення країни зменшується більше, ніж на 150 000 щороку. Однак із 2000 року
ситуація почала змінюватися. Коефіцієнт народжуваності, який раніше був доволі низьким, почав зростати.
Загальний коефіцієнт фертильності, однак, достатньо низький: 1,29 новонародженого/жінку. Коефіцієнт
смертності складає майже 15 смертей/1000 осіб, що перевищує коефіцієнт народжуваності, який дорівнює
близько 9,59 народжень/1000 осіб.

Зображення 2: населення України
Джерело: Державна служба статистики України

Україна має старіюче населення

Менше 13 % українців мають повну вищу освіту
неграмотні, 0,6 %

65 років і старше, 16,8 %

55–64 років,
14,1 %

без освіти, 6,8 %

0–14 років, 15,4 %

повна вища освіта, 12,9 %

неповна
середня
освіта,
29 %

15–24 років,
9,6 %

25–54 років, 44,1 %

базова вища
освіта, 0,7 %

неповна вища
освіта, 17,5 %

повна середня
освіта, 33,3 %
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•

Незважаючи на тенденцію до покращення, що спостерігається останнім часом, вікова структура відображає
ситуацію більшості європейських країн зі старіючим населенням (більше 16,5 % населення має вік більше 65
років, що перевищує показник групи населення віком більше 14 років).

•

В етнічній структурі переважають українці (77,8 %) і росіяни (17,3 %), у той час коли інші етнічні групи
складають менше 1 % населення.

•

Офіційною мовою є українська, якою говорить 67, % населення, російською говорять 29,6 %, інші мови
складають 2,9 % населення.

•
•

Показник грамотності населення у 2015 році складав 99,4 % дорослого населення (старше 15 років).
Станом на 2014 рік витрати країни на освіту становлять 6 % ВВП (35-е місце у світі).

Зображення 3: щільність населення України (на км2)
Джерело: Державна служба статистики України

3.1.5 Політика та адміністративне управління
Україна залишається високоцентралізованою державою з подекуди нечітким розподілом юрисдикцій між
рівнями управління.

•

Політична влада України реалізується у формі напівпрезидентської представницької демократичної
республіки та багатопартійної системи. Функції органу виконавчої влади виконує Кабінет міністрів.

•

Законодавча влада належить парламенту (Верховна Рада). Українську політику можна охарактеризувати як
«надмірно централізовану», що вважається спадком радянської системи та спричинене існуючим ризиком
сепаратизму.

•

Галузеве управління (зокрема у сфері туризму) доцільно здійснювати за принципом «зверху-вниз»: від
органів національного рівня до установ у регіонах, проте, у більшості випадків відсутні чіткі правила
регулювання діяльності таких підрозділів або відсутній механізм відстеження правочинності їх діяльності.

•

В Україні панує корупція, при чому це явище розповсюджене на всіх рівнях: як на місцях, так і за межами
країни, що є характерною ознакою (і недоліком) українського суспільства, політики та уряду. Аналітичний
відділ британського журналу The Economist у 2016 році надав Україні статус «гібридного режиму».

•

Україна поділена на територіальні одиниці кількох рівнів. На першому рівні знаходиться 27 регіонів:
24 області, одна автономна республіка та два «міста зі спеціальним статусом». Україна поділена на три
основні адміністративно-територіальні одиниці: область (регіон), район (округ) і населений пункт (місто,
селище та село).
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•

Окрім поділу на окремі райони міста зі спеціальним статусом і міста регіонального значення деякі з них
можуть включати в себе невеликі міста (обласного значення), селища та/або села. Адміністративнотериторіальний поділ України (згідно з даними перепису населення 2001 року) представлений у Таблиці A.1.
Додатків.

•
•

Області є адміністративно-територіальними одиницями першого (вищого) рівня.

•

Адміністративні центри Дніпропетровської та Кіровоградської областей було перейменовано на Дніпро та
Кропивницький відповідно у 2016 році, однак станом на 2017 рік області й досі офіційно мають старі радянські
назви, оскільки такі зміни мають бути оформлені у вигляді змін до Конституції України.

•

Ключові дані щодо регіонів (областей) України подано в Таблиці A.2 Додатків.

Майже кожна область названа згідно з її адміністративним центром, за винятком чотирьох областей.
Волинська та Закарпатська області, центрами яких є Луцьк і Ужгород відповідно, названо згідно з назвами
їх історичних регіонів.

Зображення 4: регіони (області) України та географічний поділ
Джерело: Державна служба статистики України та Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)

•

Окрім поділу на регіони (області), в Україні є два міста з особливим статусом: місто Київ (столиця України) і
місто Севастополь:

•
•
•

Київ, 839 км2, населення: 2 782 016;
Севастополь, 1079 км2, населення: 380 301.
Крим і Севастополь і надалі залишаються темою територіальних суперечок між Росією та Україною, при
цьому більшість міжнародної спільноти (включаючи країни ООН) підтримує позицію України.

Таблиця 2: перелік найбільших міст України
Джерело: Вікіпедія

Зміна населення

Назва

Територіальна одиниця

Населення
(станом на 2014 рік)

Населення
(перепис населення 2001)

Київ

Київ

2 868 702

2 611 327

Харків

Харківська область

1 451 132

1 470 902

-1,34 %

Одеса

Одеська область

1 017 022

1 029 049

-1,17 %

Дніпро

Дніпропетровська

993 094

1 080 846

-8,12 %

Донецьк

Донецька область

949 825

1 016 194

-6,53 %

Запоріжжя

Запорізька область

766 268

817 882

-6,31 %

Львів

Львівська область

729 038

732 818

-0,52 %

Кривий Ріг

Дніпропетровська

652 137

709 014

-8,02 %

Миколаїв

Миколаївська область

494 922

514 136

-3,74 %
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9,86 %

3.2. Транспортне сполучення та доступність
Загальне сполучення території України сильно відстає від рівня розвинутих країн, особливо це
стосується дорожньої інфраструктури, що становить одну з основних перепон на шляху до підвищення
конкурентоспроможності туризму в цій країні.

3.2.1. Дорожня інфраструктура
Україна знаходиться внизу порівняльної таблиці, де наведено дані про довжину мережі автомобільних шляхів
відповідно до площі країни та населення.

Таблиця 3: порівняльні дані щодо мереж автомобільних шляхів
Джерело: Всесвітній банк, Вікіпедія

Україна займає останнє місце серед країн, що брали участь у порівнянні
Площа, кв.км

Населення

Довжина мережі
автошляхів, км

Довжина мережі
автошляхів/площа

Франція

640 679

67 022 000

965 446

1,5

Німеччина

357 386

83 019 200

644 480

1,8

Канада

9 984 670

37 602 103

1 042 300

0,1

Польща

312 696

38 433 600

423 997

1,3

Румунія

238 397

19 401 658

86 494

0,4

Болгарія

110 994

7 000 039

41 250

0,4

РФ

17 098 246

146 793 315

1 452 000

0,010

Україна

603 550

42 500 00

172 400

0,004

Країни-глобальні лідери

Країни-потенційні конкуренти

...

•

Сучасна система автомобільних шляхів успадкована від Української РСР і на той час входила до мережі
автомобільних шляхів Радянського Союзу. Сучасну мережу складають 99 % автошляхів загального
користування, 12 % з яких виділено як дороги державного значення, а 87 % — місцевого значення.

•

Основне призначення автомобільних шляхів України — маршрутні сполучення. Деякі з них входять до
мережі E-road2. Швидкісні шосе, такі як автомагістралі або автостради, є доволі рідким явищем і доступні
лише на окремих ділянках головних маршрутів.

•

Уся система автомобільних шляхів (полотно) складає близько 172 400 км (107 100 миль), із них 164 100 км
(102 000 миль) мають жорстке покриття (95,19 %). Існуюча наразі мережа доріг була прокладена здебільшого
у період із 1960 до 1970 рр.;

•

Масштабні будівельні проекти, націлені на покращення національних доріг, було розпочато напередодні
Європейського чемпіонату з футболу 2012 року, однак згідно з міжнародними звітами вони не покращили
загальний стан мережі. Окрім цього, додатковим фактом є безпека вуличного руху, що характеризується
поганою роботою поліції, неефективністю нормативно-правової бази, корупцією та неправильними
методами охорони правопорядку.

2

Міжнародна мережа E-road — система нумерації автомобільних доріг в Європі, розроблена Економічною комісією ООН для країн Європи (ЄЕК ООН)
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•

У 2015 році Група Всесвітнього банку затвердила позику в розмірі 560 міл. доларів США для покращення
стану доріг в Україні, зокрема по маршруту M03 між містами Полтава та Харків.

•

У 2016 році багато основних українських периферійних магістралей були в жахливому стані, а згідно з
офіційною заявою Укравтодора, 97 % доріг потребували ремонту. Бюджет на ремонт доріг було виділено в
розмірі близько 20 мільярдів гривень, проте внаслідок корупції кошти було витрачено не за призначенням, а
дороги постійно піддаються ще більшому пошкодженню через перевищення допустимих норм ваги водіями
вантажних автомобілів.

•

У 2017 році уряд Гройсмана впроваджує в життя трирічну масштабну програму реновації дорожньої
інфраструктури в Україні.

•

Автошляхи державного значення мають чотири позначення: M, H, P, T, кожне з яких є відповідною літерою в
кирилиці. Автошляхи державного значення використовуються в європейській E-мережі магістралей:

•

•

Мережа автошляхів із позначенням «M» — це міжнародна мережа, яка разом із мережею H (національні)
містить в індексі комбінацію із двох цифр у діапазоні від 01 до 23. Ці автошляхи функціонують як головні
транспортні коридори в межах країни та входять до європейської системи автомагістралей. Перелік
доріг мережі M представлено в Таблиці A.3.

•
•

Для позначення автошляхів мережі P (регіональна) також використовується дві цифри від 01 до 65.
Автошляхи мережі T (територіальні) входять до складу мережі територіальних доріг в основних
адміністративно-територіальних одиницях країни (тобто областях), а індекс складається з чотирьох
цифр, дві з яких вказують на регіон, де розташована та чи інша дорога.

Основні автошляхи:

•

E-мережа — через Україну проходить 18 європейських магістралей:

•
•

у напрямку Захід–Схід:

•
•

основні автошляхи — E40, E50;
проміжні автошляхи — E38, E58.

у напрямку Північ–Південь:

•
•
•

основні автошляхи — E85, E95, E105;
проміжні автошляхи — E81, E87, E97, E101;
другорядні автошляхи — E372, E373, E381, E391, E471, E573, E583.

•

Позитивним моментом є те, що автомобільне сполучення між 4 основними містами країни (Київ, Одеса,
Львів і Харків) знаходиться в задовільному стані, однак питання обслуговування автошляхів і їх безпечність
все ще залишаються актуальними.

•

Регіональні та місцеві автошляхи перебувають у дуже поганому стані, і подекуди не існують як такі взагалі,
що унеможливлює використання великих ділянок території України в туристичних цілях.

•

Щодо міжнародної доступності, то на відстані 5 годин автомобільного руху немає жодного великого
європейського міста, що робить доступність автошляхів скоріше питанням міжнародного сполучення, аніж
стосується можливості транспортування міжнародних туристів в Україні (Таблиця A.5 Додатків).

3.2.2. Залізнична інфраструктура
Порівняно з міжнародним стандартами, залізниця сьогодні є найконкурентнішою складовою української
транспортної системи, але й тут існує суттєва різниця між стандартними маршрутами в основних
дестинаціях і в решті залізничної системи.

•

За довжиною мережі залізничної дороги Україна посідає третє місце в Європі (22,05 тис. км залізничних
шляхів).

•

Укрзалізниця — державне підприємство, основною сферою діяльності якого є перевезення залізничним
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транспортом в Україні. Фактично це монополія, що контролює переважну більшість залізничних перевезень
у країні. Загалом йому належить більше 23 000 км залізничних шляхів, унаслідок чого воно займає 13
місце у світі за довжиною шляхів. Укрзалізниця також обіймає 6-те місце в світі за кількістю здійснених
пасажирських залізничних перевезень і 7-е місце у світі за обсягами вантажних перевезень.

•

У 2015 році Укрзалізницю було трансформовано шляхом злиття державної агенції та державного
підприємства в публічне акціонерне товариство, власником якого є держава.

•

Державна адміністрація залізничного транспорту України функціонує під управлінням Міністерства
Інфраструктури, керуючи залізничними перевезеннями через шість національних залізничних компаній,
які здійснюють оперативний контроль, забезпечують усі аспекти перевезень залізничним транспортом
і здійснюють технічне обслуговування під спільним брендом Укрзалізниці. Генеральний директор
адміністрації призначається Кабінетом Міністрів України. Стандартний розмір колії становить 1 520 мм
(4 фута 11 27⁄ 32 дюймів) і відрізняється від стандарту ЄС.

•

Пасажирські потяги з точки зору якості поділяють на 5 категорій (денних пасажирських потягів) і 4 категорії
(нічні пасажирські потяги). Детально класифікація потягів представлена в Таблиці A Додатку.

•

Рухомий склад найвищої категорії послуг Intercity і Intercity+ включає в себе потяги Hyundai Rotem HRCS2,
Škoda EJ 675 і Ekr, що функціонують на лініях Костянтинівка — Київ, Харків — Київ, Запоріжжя — Київ,
Покровськ — Дніпро — Київ, Кривий Ріг — Київ, Київ — Перемишль, Київ — Тернопіль — Перемишль, Київ —
Львів, Київ — Одеса та Київ — Тернопіль.

•

Ключовими проблемами в залізничній мережі є:

•
•

значна різниця між швидкістю та рівнем комфорту потягів між великими містами та іншими потягами;

•
•

великий відсоток застарілих вагонів, що мають погані умови для перебування пасажирів;

недоступність спальних вагонів протягом високого сезону, що суттєво знижує рівень комфорту під час
подорожі на великі дистанції в межах країни та середню швидкість;
погано розвинена інфраструктура на головних залізничних станціях (включаючи сучасні кафе, магазини,
зони для відпочинку тощо).

3.2.3. Інфраструктура аеропортів
70 %

мі ж н а р од ного т у рис т ичного р у х у

в а ер опор та х є виїзним ,

30 % — в’ їзним .

Менеджер аеропорту

Спостерігається стабільно зростаюча тенденція щодо кількості пасажирів, проте щільність розподілу
інфраструктури та пасажирів відповідно до території та населення досі не відповідають міжнародним
стандартам.

•

Станом на 2019 рік в Україні діє 17 міжнародних аеропортів. На «спірних територіях» діє ще два міжнародних
аеропорти — міжнародний аеропорт «Сімферополь» і міжнародний аеропорт «Донецьк». Унаслідок
військових дій останній було пошкоджено, і наразі він не функціонує.

•

Більшість аеропортів та аеродромів України було побудовано у військових цілях, а деякі з них і досі
експлуатуються одночасно Збройними силами України.

•

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є центральним аеропортом країни з найвищим рейтингом. До переліку
аеропортів із найбільшим потоком пасажирів входять аеропорт «Бориспіль», міжнародний аеропорт «Київ»,
міжнародний аеропорт «Одеса».
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•

Згідно з отриманими даними за 2018 рік, кількість пасажирів в аеропортах країни становила 20,5 мільйона
осіб. Дані про пасажиропотоки кожного з аеропортів наведено в Таблиці A.6 Додатку.

•

В Україні також є аеропорти, щорічний пасажиропотік яких перевищує позначку в півмільйона і які слугують
великими хабами пасажирського трафіку в міжнародному сполученні.

Таблиця 4: порівняння співвідношення між кількістю населення та щорічною кількістю авіапасажирів
Джерело: Всесвітній банк, Вікіпедія

Україна займає останнє місце серед країн, що брали участь у порівнянні
Площа, кв.км

Населення

Кількість
аеропортів

Кількість
пасажирів (2018)

Аеропорти/
площа, тисяч км2

Пасажири/
населення

Франція

640 679

67 022 000

77

198 600 000

0,120

2,96

Німеччина

357 386

83 019 200

27

246 754 988

0,076

2,97

Канада

9 984 670

37 602 103

17

101 542 000

0,002

2,70

Польща

312 696

38 433 600

15

45 848 097

0,048

1,19

Румунія

238 397

19 401 658

16

18 270 000

0,067

0,94

Болгарія

110 994

7 000 039

5

12 654 88

0,045

1,81

РФ

17 098 246

145 793 315

82

203 995 315

0,005

1,39

Україна

603 550

20 545 000

16

20 545 000

0,027

0,48

Країни-глобальні лідери

Країни-потенційні конкуренти

...

•

Усі аеропорти зі списку досягли у 2018 році історичного рекорду щодо пасажиропотоку, однак фізичний
потенціал можна підвищувати і надалі.

•

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у Києві зі щорічним пасажиропотоком понад 12 мільйонів є всесвітнім
аеропортом, що має конкурентоспроможне сполучення з головними дестинаціями Європи та Азії. Фактичне
сполучення на сьогодні має все необхідне для розвитку ділового туризму (MICE) і бізнес-продуктів,
передусім у Києві.

Таблиця 5: українські аеропорти та кількість авіаперевезень за період 2014–2018 рр.
Джерело: веб-сайти аеропортів

Високі темпи зростання пасажиропотоків в аеропортах за період 2014–2017 рр.
і, особливо, у 2018 році

•

2014

2015

2016

2017

2018

СТЗ

2018/2017

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

6 890 443

7 277 135

8 650 000

10 554 757

12 603 300

0,163

0,194

Міжнародний аеропорт «Київ» ім. Сікорського

1 090 120

944 305

1 127 500

1 851 700

2 812 300

0,267

0,519

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького

585 200

570 570

738 000

1 080 000

1 598 700

0,286

0,48

Міжнародний аеропорт «Одеса»

863 900

949 100

1 033 560

1 228 102

1 446 521

0,138

0,178

Міжнародний аеропорт «Харків»

437 500

373 625

599 700

806 200

962 500

0,218

0,194

Міжнародний аеропорт імені Данила Галицького у Львові розвивався за останні 15 років дуже швидко, однак
утричі збільшити кількість пасажирів вдалося лише за період 2015–2018 рр. Порівняно з іншими українськими
аеропортами тут діє більша орієнтованість на сполучення з європейськими країнами. Така орієнтованість
є доцільною з точки зору географічного розташування міста, структури туристичного продукту та досвіду,
що відповідає потребам європейського ринку турів вихідного дня. Сполучення можна розширити до Франції
та Скандинавії, оскільки це єдині основні ринки, де наразі бракує прямого сполучення та прямих рейсів.
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•

Міжнародний аеропорт «Одеса» орієнтований на потік туристів з України та сусідніх регіонів, що пов’язано
передусім із доступністю пляжного відпочинку. Подальше збільшення пасажиропотоку буде значною мірою
залежати від здатності міста змінити орієнтованість із пляжного відпочинку на дестинацію вихідного дня.

•

В Україні діє шість зареєстрованих авіаперевізників. Основні відомості по авіакомпаніям, що здійснюють
свою діяльність в Україні, подано в таблиці нижче.

Таблиця 6: авіакомпанії, що здійснюють діяльність в Україні
Джерело: веб-сайти аеропортів

Одна велика та 5 менших авіакомпаній в Україні

•

Авiалiнiя

Флот

Напрямки

ICAO

IATA

Початок работи

Аеропорти-хаби

Міжнародні авіалінії України (МАУ)

42

88

AUI

PS

1992

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Wizz Air Ukraine (лоукостер)

2

16

WZZ

W6

2008

М/а «Київ» ім. І. Сікорського

Yanair

9

12

ANR

YE

2012

М/а «Бориспіль»

AtlasGlobal Ukraine

2

1

UJX

UH

2015

М/а «Львів» ім. Данила Галицького

Motor Sich Airlines

12

5

MSI

M9

1984

М/а «Запоріжжя»
М/а «Київ» ім. І. Сікорського

SkyUp

8

н/д

SQP

PQ

2018

М/а «Бориспіль»
М/а «Харків»
М/а «Одеса»

Найбільшим оператором є Міжнародні авіалінії України (МАУ). Він здійснює заплановані перельоти у 88
напрямках до 46 країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки. Карту сполучення оператора надано на
зображенні нижче.

Зображення 5: мапа маршрутів компанії «Міжнародні авіалінії України»
Джерело: flyuia.com
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3.2.4. Mорська інфраструктура
В Україні розвинена морська інфраструктура, яка наразі має мале значення для туризму.

•

В Україні існує доволі розвинута портова інфраструктура, яка здебільшого включає в себе морські порти в
Чорному та Азовському морях, річкові порти (більшість на річках Дніпро і Дунай).

•
•

Загальна протяжність річкових шляхів в Україні становить 1672 км (здебільшого на річці Дніпро).
Усі морські порти в Україні підпорядковані Адміністрації морських портів України, що здійснює контроль
через адміністрації в кожному порті. Нижче наведено повний перелік портів України:

•
•

Дунай: порт Ізмаїл, порт Рені, порт Усть-Дунайськ;

•
•

Азовське море: порт Керч (не функціонує) (порт Криму), порт Бердянськ, порт Маріуполь;

Чорне море: порт Білгород-Дністровський, порт Чорноморськ, порт Одеса, порт Южний, порт Євпаторія
(не функціонує), порт Миколаїв, спеціалізований морський порт Ольвія, порт Херсон, порт Севастопіль (не
функціонує), порт Скадовськ, порт Феодосія (не функціонує), порт Ялта (не функціонує);
річкові порти: Миколаївський річковий порт, Київський річковий порт, Херсонський річковий порт,
Запорізький річковий порт, Дніпропетровський річковий порт, Кременчуцький річковий порт, Черкаський
річковий порт і Чернігівський річковий порт.

•

Морська інфраструктура здебільшого орієнтована на вантажні перевезення, а політичний безлад, що має
місце в країні останнім часом, суттєво обмежує туристичний потенціал морської інфраструктури в Чорному
морі, яка є безпечною узбережною смугою вздовж Одеси.

•

Аналогічна ситуація зі сполученням за популярними у свій час маршрутами між портами Чорного моря
(Одеса, Батумі, Трабзон, Констанца та Бургас) — наразі Україна не отримує жодних переваг від потенціалу
регіонального туризму на Чорному морі.

•

Беручи до уваги розмір України та рівні пасажирообігу в інших видах пасажирських перевезень, доступних
у країні, морська інфраструктура не використовується належним чином.

•

Згідно з даними інформаційної агенції УНІАН, пасажиропотік у сфері водного транспорту в портах України
збільшився за період січень–квітень 2019 року на більше, ніж 55 тисяч пасажирів, що на 19 % більше, ніж за
аналогічний період минулого року. Три чверті від загальної кількості пасажирів (42 149 осіб) користувалися
внутрішнім водним транспортом в порту Херсон і кораблями в Одесі.

•

Рівень міжнародних перевезень за період із січня до квітня виріс до позначки майже 13 тисяч пасажирів.
Більшу частину складають паромні перевезення Чорним морем и круїзні річкові рейси в Усть-Дунайську.
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3.3. Економічне середовище
Характеристики української економіки: переважна кількість державних підприємств, помірна інфляція,
історично нестабільні показники ефективності, проблеми з корупцією та дотриманням законів.
Зображення 6: Україна — зріст ВВП та макроекономічні дані
Джерело: Державна служба статистики України, Всесвітній банк, ЄБРР

ВВП і зріст ВВП в Україні за період 2013–2020 рр.
ВВП (2018), мільярди доларів США
Щорічний зріст ВВП (2018)
Інфляція (липень 2019)
Робоча сила, мільйони (2018)
Процент безробіття (квітень 2019)
Експорт (станом на 2018)
Імпорт (станом на 2018)
Баланс зовнішньої торгівлі (2018)
Вхіднйи поток ПІІ (2017)
Накопичені ПІІ (2017)
Середня з/п до оподаткування
(03/2019)
Середня з/п після оподаткування
(03/2019)
Індекс розвитку людини
Коефіцієнт Джинні

Номинальный ВВП в млрд $ США
Зрiст ВВП

128
3,30 %
9%
20,25
9,20 %
59,20 млрд $ США
62,96 млрд $ США
-3,76 млрд $ США
2,20 млрд $ США
50,97 млрд $ США
391 $ США
314 $ США
0,751 (високий)
25,0 (низький)

•

Україна — держава зі зростаючою ринковою економікою, що протягом трьох декад мала достатньо
нестабільний тренд — сукупний щорічний приріст ВВП з 1995 року становив 1 %, що є найнижчим показником
серед усіх країн СНД, Східної та Південно-Східної Європи. Це ж стосується і обсягу ПІІ на душу населення.

•

Перехід на ринкову економіку здійснюється досить низькими темпами та має неякісну організацію, при
цьому більша частина національної економіки все ще контролюється державними підприємствами (ДП),
державний сектор є неефективним, а рівень сприйняття корупції все ще залишається дуже високим.

•

Революція «Євромайдан» 2014 року та пов’язані з нею події підірвали економіку України, що призвело до
суттєвого падіння ВВП у 2014 та 2015 роках, а також радикально змінило торгову орієнтацію України, як
показано на графіках Таблиці A.7 в Додатках.

•

Росія залишається єдиним найбільшим торгівельним партнером України. Незважаючи на стабільний
розвиток торгівельних відносин з країнами ЄС, вони все таки не можуть компенсувати втрату російського
ринку.

•

Україна здебільшого експортує сільськогосподарські та промислові товари, а імпортує споживчі товари та
електроенергію.

•

ІКТ — найактивніша галузь, де більшість учасників є представниками малого та середнього бізнесу, а її
продукти з високою доданою вартістю формують значну частку українського експорту.

•

Високий державний борг, беручи до уваги розмір економіки понад 60%, при цьому тенденції до покращення
наразі не спостерігаються. Усі три головні рейтингові агенції відносять Україну на першу позицію в категорії
«неінвестиційна/спекулятивна» зі стабільними перспективами.

•

Банківський сектор все ще слабкий та представляє собою поєднання високої інфляції, корупції та складних
бюрократичних процедур, у результаті чого українські підприємці доволі рідко отримують позики.

•

Послаблення візового режиму з ЄС негативно відобразилося на доступності кваліфікованої робочої сили на
ринку, що зумовлює додаткову перепону для впровадження економічних реформ і покращень.

•

Як країна, що розвивається, Україна посідає 88-е місце за індексом розвитку людського потенціалу (HDI).
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•

Частка комерційних позик становить 18–25 % на рік, а затвердження позики супроводжується низкою
складних процедур. Приватні кредитні компанії пропонують свої послуги під 75–95 % річних. Позики без
застави отримати досить важко, оскільки середня передбачувана окупність у сфері гостинності та туризму
складає 36–84 місяців.

3.4. Податковий та інвестиційний клімат
Українська податкова система є скоріше надмірно складною, аніж неконкурентоспроможною, де
податок на прибуток підприємств складає 18 %, ПДВ — 20 %, а загальні відрахування до фонду оплати
праці в середньому складають одну третину від заробітної плати, що видається. Спрощена система
оподаткування надає малому та середньому бізнесу можливості для роботи, однак, з іншої сторони, вона
ускладнює статистику та сприяє розквіту тіньової економіки.

•

Згідно з Податковим кодексом, в Україні сьогодні (станом на 1 січня 2016 року) діє 11 видів податків і зборів,
серед яких сім національних і чотири місцевих. Перелік корпоративних та індивідуальних податків наведено
в Таблиці A.8 Додатку.

•

Збір більшості податків здійснюється на національному рівні, за винятком податків на нерухому власність,
єдиного податку, податків із платні за стоянку та туристичних податків.

•

У період із 2007 до 2012 року система оподаткування в Україні опустилася в рейтингу найгірших у світі з
другої позиції на третю. За кількістю податкових платежів Україна посідає перше місце у світі. За розміром
сукупних податків Україна опустилася з 142 позиції до 152.

•

Дисбаланс в українській системі оподаткування зумовлює нерівномірний податковий тягар і, як результат,
призводить до зростання тіньової економіки, збільшення кількості випадків ухилення від сплати податків, а
також зменшення податкових надходжень.

•

Серйозний дисбаланс у системі оподаткування особливо чітко проявляється під час хвилі фінансових та
економічних криз.

•

Зменшення попиту на ключових емісійних ринках, неконтрольоване підвищення цін на важливі ресурси та
хаос на валютному ринку призвели до перетворення прибуткового туристичного сектора на сектор на межі
виживання.

•

Усі туристичні компанії, включаючи об’єкти розміщення, туристичних операторів, туристичні агенції,
транспортні компанії, музеї, парки та ресторани, не мають жодних пільг у системі оподаткування. Розмір
сплачуваних ними податків становить:

•
•

•
•

податок на прибуток підприємства — 18 %;
ПДВ — 20 %.

Однак компанії та фізичні особи, що працюють у сфері туризму й отримують обмежений щорічний прибуток,
мають право сплачувати податки за спрощеною системою (єдиний податок). Згідно з цією системою,
підприємства поділяються на три категорії (див. Таблицю A.9 Додатків).
Описані вище моделі широко розповсюджені серед різних туристичних компаній, що ускладнює статистичне
охоплення сектора.

3.5. Загальна конкурентоспроможність
Оцінка конкурентоспроможності та бізнес-середовища буде базуватися на поданих нижче звітах,
підготовлених міжнародними установами (в останній редакції):
• звіт щодо загального рівня конкурентоспроможності України Всесвітнього економічного форуму, 2018 р.;
• звіт Ease of Doing Business (Легкість ведення бізнесу) для України, Група Всесвітнього банку, 2019 р.
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3.5.1. Звіт щодо загального рівня конкурентоспроможності
Згідно із загальним індексом конкурентоспроможності, в Україні наразі спостерігається тенденція до
покращення, однак усе ще актуальними залишається кілька ключових проблем, пов’язаних зокрема з
інститутами державної влади, макроекономічною стабільністю і фінансовою системою.

•

Згідно з останнім звітом на тему конкурентоспроможності, Україна посідає 83 місце серед 140 країн,
піднявшись на шість позицій, у порівнянні з даними звіту за попередній період (2017 рік).

•

Визначення індексу конкурентоспроможності здійснюється за 12 показниками, кожен із яких включає в
себе різну кількість критеріїв/індикаторів.

•

Показники згруповано з використанням наведених нижче складових конкурентоспроможності:

•
•

•
•
•
•

сприятливе середовище;
людський капітал;
ринки;
інноваційна екосистема.

Український підсумковий бал за показниками та складовими показано в Таблиці A.10 Додатків.
Головною проблемою в досягненні конкурентоспроможності країни є «Сприятливе середовище» (91-а
позиція), однак за сукупністю показників «Ринок» Україна має відносно високу позицію (67).

•

Україна не ввійшла в 100 країн світу за показниками трьох категорій — інститути державної влади (110-а
позиція), макроекономічна стабільність (131-а позиція) і фінансова стабільність (117-а позиція).

•

Згідно зі звітом, головними перепонами на шляху до розвитку конкурентоспроможності України є
відсутність належного державного управління та організації, дотримання законодавства, фінансової
системи та структури економіки. Усі ці фактори безпосередньо залежать від роботи державних підприємств
і зумовлюють сприятливі умови для їх діяльності.

Звіт Ease of Doing Business (Легкість ведення бізнесу)
Згідно зі звітом Ease of Doing Business, Україна посідає 71 місце у світі, що піднімає її на 5 сходинок у
порівнянні з даними звіту за 2018 рік. Ситуація покращилася за всіма категоріями, за винятком видобутку
електроенергії, умов кредитування та оподаткування.

•

Звіт Ease of Doing Business оцінює швидкість і ефективність вирішення операційних питань і процедур під час
здійснення бізнес-діяльності в певних країнах.

•
•

Роз’яснення показників і категорій рейтингу України подано в Таблиці A.11 Додатку.
Згідно зі звітом, найбільш проблемними питаннями у веденні бізнесу в Україні є врегулювання випадків
банкрутства, видобуток електроенергії, транскордонна торгівля та захист міноритарних інвесторів.

Таблиця 7: Україна – оцінка умов ведення бізнесу за показниками
Джерело: doingbusiness.com, опубліковані дані станом на 10 липня 2019 р.

Початок бізнесу
Отримання дозволів на будівельні роботи
Підведення електропостачання
Реєстрація права власності
Отримання кредиту

Захист міноритарних інвесторів
Сплата податків
Транскордонна торгівля
Забезпечення виконання контрактів
Врегулювання питань неплатоспроможності

56
30
135
63
32
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72
54
78
57
145

3.6. Конкурентоспроможність галузі туризму й подорожей
Рівень конкурентоспроможності туризму як галузі підвищується, проте країна все ще відстає від
конкурентних країн світу. Підхід уряду до туризму, природних ресурсів, а також захисту екології — є
ключовими областями, де можливе досягнення швидких результатів.

Таблиця 8: Україна та порівняння конкурентоспроможності галузі туризму інших країн
Джерело: Всесвітній економічний форум, Звіт щодо рівня конкурентоспроможносмті туризму 2019 р.

Україні необхідно надолужити втрачене
Країни-глобальні лідери

Країни-потенційні конкуренти

Франція

2

Польща

42

Німеччина

3

Румунія

56

Канада

9

Болгарія

45

...

•

РФ

39

Україна

78

Україна посідає 78 місце у звіті від 2019 року (опитування проводиться один раз на два роки), тим самим
піднявшись на десять позицій порівняно з останнім звітом, опублікованим у 2017 році, коли Україну було
вперше прийнято для оцінки. Звітні дані щодо ситуації в Україні подано нижче.

Таблиця 9: звіт щодо конкурентоспроможності галузі туризму та подорожей в Україні за 2019 рік
Джерело: reports.weforum.org

Показник

Рейтинг / 140

Попередній

Найкращий результат

Індекс конкурентоспроможності галузі туризму

3.7

↑

78

88

Іспанія

Підіндекс забезпечення сприятливих умов

5.0

↑

65

78

Швейцарія

Бізнес-середовище
Безпека та надійність
Здоров’я та гігієна
Людські ресурси та ринок праці
Готовність до впровадження ІКТ

4.1
4.8
6.5
4.8
4.5

↑
↑
↓
↓
↑

103
107
11
48
78

124
127
8
41
81

Гонконг
Фінляндія
Австрія
США
Гонконг

Підіндекс політики туризму та забезпечення
сприятливих умов

4.5

↑

70

85

Нова Зеландія

Встановлення пріоритетів галузі
Міжнародна відкритість
Конкурентоспроможність ціни
Екологічна стійкість

4.3
3.7
5.9
3.9

–
↑
↑
–

92
55
19
114

90
78
46
97

Мальта
Нова Зеландія
Іран
Швейцарія

Підіндекс інфраструктури

3.4

↑

73

79

США

Інфраструктура повітряного транспорту
Інфраструктура наземного транспорту та портів
Інфраструктура туристичних послуг

2.7
3.1
4.3

↑
↑
↑

71
77
65

79
81
71

Канада
Гонконг
Португалія

Інноваційна складова

2.2

↓

89

88

Китай

Природні ресурси
Культурні ресурси та діловий туризм

2.1
1.9

↓
↓

116
55

115
51

Мексика
Китай
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•

Згідно з останніми даними (вересень 2019 року), Україна зробила великий крок уперед із часу обчислення
індексу в 2017 році. Однак дані цієї оцінки слід тлумачити обачливо, адже недоступність даних під час
проведення пілотного оцінювання у 2017 році могла вплинути на об’єктивність отриманих результатів.

•

Окрім загальної конкурентоспроможності та бізнес-середовища, найпроблемнішими областями є
забезпечення безпеки та захисту (передусім з огляду на українсько-російський конфлікт), екологічна
стійкість і захист природних ресурсів.

•

З іншої сторони, Всесвітній економічний форум підкреслив, що найсильнішими сторонами українського
туризму є цінова конкурентоспроможність, ринок рекреаційних/оздоровчих послуг, а також людські
ресурси/ринок праці.
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4. АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
4.1. Туристичний ринок
Український туризм ігнорується як сектор економіки та характеризується відносно низьким
попитом і перевищенням вихідного туристичного потоку над вхідним.

•

Між фахівцями у сфері туризму в Україні існують значні розбіжності щодо того, яку саме дату слід вважати
датою початку оцінювання статистики в сфері туризму.

•

Статистика у сфері туризму здебільшого базується на інформації про перетин кордонів. Однак ці дані не
охоплюють мотивацію до прибуття (наприклад, робота, відпочинок або бізнес).

•

У зв’язку з цим, консультанти прийняли рішення використовувати за основу дані об’єктів розміщення як
основного джерела даних щодо прибуття та кількість діб перебування. Дані про розміщення формують
більш послідовну систему даних щодо пропозиції (навіть незважаючи на те, що в системі розміщення немає
узгодженого механізму збору статистичних даних про прибуття та кількості діб проживання, а також
кількості приміщень/ліжок).

•

Державна служба статистики часто змінює формат подачі статистичних звітів для сфери туризму, що
ускладнює хронологічний аналіз даних.

•

Більш того, існує кілька тенденцій, які важко пояснити з точки зору ринку (буде зазначено в тексті звіту
пізніше), тому є вірогідність, що ці методики змінилися.

•

Детальніші відомості щодо збору та презентації статистики у сфері туризму надано в розділі 3.5. Національна
статистика та керування даними в галузі туризму.

4.1.1 Пропозиція
Згідно з офіційною статистикою, пропозиція у сфері розміщення перебуває в занепаді, а найбільшою
популярністю користуються об’єкти неготельного розміщення.

Зображення 7: Україна – дані щодо розміщення (об’єкти, ліжка, структура)
Джерело: Державна служба статистики України

Kількість об’єктів розміщення за період 2014–2018 рр.

Структура обєктів розміщення
в Україні у 2018 р. (ліжка)
готелі та подiбнi,
45,1 %

Kількість ліжок за період 2014–2018 рр.

інші, 54,9 %
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Таблиця 10: Україна — порівняння даних щодо пропозиції у сфері розміщення
Джерело: ЄВРОСТАТ, Національні служби статистики

Пропозиція у сфері розміщення України відстає від країн зі списку для порівняння
Площа, кв.км

Населення

Ліжок в об’єкті
розміщення

Ліжка /
площа

Ліжка /
населення

640 679

67 022 000

5 133 645

8,0

0,077

3 377 728

9,5

0,041
0,053

Країни-глобальні лідери
Франція
Німеччина
Канада

357 386

83 019 200

9 984 670

37 602 103

2 000 000*

0,2

312 696

38 433 600

773 957

2,5

0,020

338 791

1,4

0,017
0,050

Країни-потенційні конкуренти
Польща
Румунія

238 397

19 401 658

Болгарія
...

110 994

7 000 039

348 724

3,1

РФ

17 098 246

145 793 315

1 600 000*

0,1

0,011

Україна

603 550

20 545 000

300 010

0,5

0,007

*Наведені дані є приблизними та основані на доступній інформації про кількість діб перебування в отелях і прибуття туристів

•

Згідно з даними Державної служби статистики, станом на 2018 рік в Україні діяло 4719 закладів розміщення
із загальною кількістю ліжок у 300 тисяч.

•

Дещо більше, ніж 45 % від загальної кількості ліжок, належить готелям і подібним до них об’єктам, включаючи
мотелі, хостели, кемпінги й інші заклади розміщення меншого розміру.

•

Решта 55 % — різні установи медичного напрямку діяльності, зокрема курорти та заклади категорії
«Санаторії»3.

•

Лінії трендів ліжок і категорії «Об’єкти» до 2017 року слідували один за одним із незначним зниженням
тренду, що малоймовірно пов’язано з політичними подіями 2016 року.

•

Проте у 2018 році кількість об’єктів розміщення збільшилася на 14,7 %, у той час коли кількість ліжок
знизилася на 16,4 %, що імовірно, було зумовлено змінами в категоризації або методиці збору статистичних
даних (припущення консультанта).

Головні групи розміщення мають суттєво різні характеристики роботи, що зумовлює додаткові проблеми
для тлумачення статистичних даних.

•

Тривалість проживання в готелях суттєво відрізняється від тривалості в подібних закладах і будь-яких
інших об’єктах розміщення.

•

Готельний сектор фіксує 77 % від усіх гостей, але лише одна третина з них залишається на добу. У цьому
розрізі слід узяти до уваги, що статистика добового розміщення також має включати медичні установи.

•

Окрім цього, відомо, що хостели, мотелі та кемпінги фіксували в більшості випадків дані про прибуття, а
не кількість діб перебування. Це означає, що офіційна статистика не відрізняє туристів, які залишилися на
ніч, від туристів, що прибули та вибули в один і той самий день, а це спричиняє додаткові проблеми під час
тлумачення статистики.

3

Категорія «Санаторії» є успадкованою з радянських часів структурою, що включає в себе об’єкти відпочинку/курорти для представників робочого класу
великих державних підприємств.
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Таблиця 11: Україна — ключові дані щодо типів розміщення за 2017 рік
Джерело: Державна служба статистики України

Основні групи розміщення використовують різні показники оцінки роботи, що надалі ускладнює
тлумачення статистичних даних
Об’єкти

Прибуття

Діб перебування

Тривалість перебування

Колективне розміщення

4 115

6 661 177

23 130 834

3,5

Готелі та подібні установи

2 474

5 135 164

7 708 079

1,5

Готелі

1 704

4 395 846

6 502 597

1,5

Мотелі

137

110 699

46 259

0,4

Хостели

36

44 498

13 071

0,3

Кемпінги

12

7 814

5 400

0,7

Гуртожитки для відвідувачів

84

192 308

650 886

3,4

Туристичні бази, гірські бази, студентські літні
табори й інші місця для тимчасового розміщення

501

383 999

489 866

1,3

Спеціалізовані об’єкти розміщення

1 641

1 526 013

15 422 755

10,1

Санаторії

169

449 550

7 030 238

15,6

Дитячі санаторії

103

115 923

3 175 752

27,4

Пансіони з обслуговуванням

12

15 216

178 280

11,7

Дитячі санаторно-курортні установи цілорічної дії,
дитячі центри

14

30 280

576 038

19,0

Санаторії-профілакторії

55

59 801

849 688

14,2

Бальнеологічні лікарні, грязьові ванни,
бальнеологічні ванни (включаючи дитячі)

3

3 270

50 973

15,6

Заміські будинки

14

8 666

68 022

7,8

Пансіони

53

65 459

502 781

7,7

Інші заклади розміщення

1 212

774 178

2 983 783

3,9

Оздоровчі заклади (перебування не більше 1–2 днів)

6

3 670

7 200

2,0

4.1.2 Попит
Кількість туристів постійно збільшується, на ринку переважають внутрішні туристи, а структура
іноземних ринків залишається незмінною.

•

Об’єктами розміщення України у 2018 році зафіксовано 7 мільйонів туристів, що прибули до країни, і 17,7
мільйона діб перебування, при цьому кордони країни перетнули 14,2 мільйона іноземних відвідувачів.

•

Незважаючи на те, що тренди прибуття, кількості діб перебування та іноземних туристів, що перетнули
кордон, зазвичай, є різними, існує кілька схожих тенденцій між прибуттями в об’єкти розміщення та
іноземними туристами на перетині кордонів.

•

Починаючи з 2014 року, показники прибуття в об’єкти розміщення зросли, а їх середньорічний показник
зростання становить 6,6 %.

•

Тренд добового перебування знизився на 24 % (у той час, коли тренд прибуття продовжує зростати), при
чому пояснити це можна лише з точки зору змінення методики збору статистики.

•

Унаслідок цього середня тривалість перебування знизилася на 24 % (до 2,5 дня). Якщо ці дані відповідають
дійсності, то це свідчить про значну перевагу гостей у ділових поїздках і турах вихідного дня в структурі
продукту.
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Зображення 8: Україна — туристичний потік, географічні ринки та перетини кордонів
Джерело: Державна служба статистики України

Tуристичний трафік за період 2014-2018 рр.

Діб перебування
Прибуття
ALS

Іноземні відвідувачі в пунктах
перетину кордонів в Україні
мільйони іноземних відвідувачів

Ключові країни, звідки прибувають туристи
в Україну, за кількістю діб перебування
% від загальної
кількості діб
перебування
Німеччина
Білорусь
Туреччина
Польща
США

•

Щодо іноземних громадян в об’єктах розміщення, то тут показник прибуття становить 920 тисяч, а кількість
діб перебування — 1,92 мільйона. Це складає 13% від загальної кількості туристів, що прибули, і 11 % діб
перебування (зауважте, що з 14,2 мільйона перетинів кордонів іноземними туристами об’єкти розміщення
зареєстрували лише 920 тисяч туристів, що прибули).

•

Структура ринку стабільна в ситуації з США, Польщею, Туреччиною, Білоруссю, Німеччиною та Росією, що
мають провідні ринки. Структура ринка є дисперсною — топ 5 ринків становлять менше 40 % від загальної
кількості іноземних відвідувачів і діб перебування (така структура є типовою для дестинацій, де превалює
бізнес-продукт).

•

Після значного спаду в 2014 році кількість туристів, що користуються послугами посередників, наразі
постійно зростає.

•

Однак близько 90 % бізнесу стосується вихідного пасажиропотоку. Враховуючи дані щодо перетинів кордону
громадянами України, можна впевнено сказати, що український вихідний пасажиропотік перевищує вхідний
за кількістю прибуттів і діб перебування.

•

Попередній висновок стосується не відвідування країни за посередництва туристичних компаній, а
туристичного бізнесу загалом. Можна впевнено сказати, що кількість українців, що подорожують за кордон
із метою туризму, складає щонайменше 10 мільйонів осіб.

•

У той самий час, якщо порівнювати дані про туристів, які прибувають до країни за посередництва
туристичних компаній, із кількістю іноземних громадян в об’єктах розміщення, менше 8 % із них прибувають
саме за посередництва туристичних агенцій.

•

Нижче представлено дані щодо регіонів-лідерів в Україні.
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Таблиця 12: Україна — зростаючий тренд виїзного трафіку в туристичних агенціях
Джерело: Державна служба статистики України

Серед яких:
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами

В’їзні

Виїзні

Внутрішні

2013

3 454 316

232 311

2 519 390

702 615

2014 *

2 425 089

17 070

2 085 273

322 746

2015 *

2 019 576

15 159

1 647 390

357 027

2016 *

2 549 606

35 071

2 060 974

453 561

2017 *

2 806 426

39 605

2 289 854

476 967

2018 *

4 557 447

75 945

4 024 703

456 799

* за винятком території Автономної Республіки Крим, Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей.

•

У таблиці наведено десять регіонів-лідерів України, що складають більше половини всіх прибуттів і діб
перебування.

•

Структура георинків Києва та Одеси загалом нагадує національну структуру, при цьому одним із 5 основних
ринків попиту на ці дестинації є Ізраїль.

•

Структура ринка Львову відображає дещо вищий відсоток ринків країн ЄС. Однак жоден із них не входить
до 5 найголовніших ринків попиту, за винятком Польщі та Німеччини, які також є найбільшими ринками на
національному рівні.

•

Структура основних гравців приводить до наведених нижче висновків:

Таблиця 13: Україна — регіони-лідери за обсягом туристичного трафіку
Джерело: Державна служба статистики України

Київ, Львів та Одеса становлять 30 % загального туристичного трафіку в Україні
Регіон

Заклади (кімнати)

% готельних номерів усього

Діб перебування

Прибуття

Зайнятість номерів

1

м. Київ

9 406

23,8 %

2 559 503

1 214 889

36 %

2

Львівський

5 642

14,3 %

1 401 561

572 159

31 %

3

Одеський

3 490

8,8 %

1 134 017

289 913

27 %

4

Дніпропетровський

2 143

5,4 %

954 349

383 907

39 %

5

Івано-Франківський

2 084

5,3 %

465 556

168 742

23 %

6

Київський

1 953

4,9 %

782 318

374 943

34 %

7

Харківський

1 889

4,8 %

438 796

218 535

21 %

8

Закарпатський

1 430

3,6 %

241 179

114 619

21 %

9

Полтавський

1 330

3,4 %

307 215

164 452

29 %

928

2,3 %

249 419

119 847

30 %

10 Хмельницький

•

•

Внутрішні транспортні оператори/перевізники є найсильнішими з точки зору прибутковості учасниками
українського туризму.

•

На державному рівні діють дві крупні готельні компанії: Premier Hotels і Resorts and Reikartz Hotel group,
що мають найстійкішу позицію серед інших компаній у сфері розміщення.

•

Діє два туристичних оператора/агенцій з обслуговування вихідного пасажиропотоку, а решта — компанії,
що спеціалізуються в секторі кейтерингу (мережа ресторанів і мережа закладів швидкого харчування).

На ринку також діє мережа Центрів інформаційної підтримки бізнесу — програма, впроваджена ЄБРР в
рамках ініціативи EU4Business, у ході реалізації якої було проведено більше 15 ділових конференцій на тему
туризму та яка демонструє високу актуальність туристичної галузі (знання та компетентність). Інші агенції
та донорські компанії (GIZ, USAID, EU) беруть участь у розвитку галузі лише частково та здебільшого через
програми формування потенціалу в стійкій економіці та програми з розвитку малих і середніх підприємств
тощо.
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Таблиця 14: Україна — ключові гравці галузі
Джерело: результати пошуку в Інтернеті та інтерв’ю із зацікавленими сторонами

Назва компанії

Опис/область спеціалізації

Виробнича потужність/об’єкти/кімнати/
або інші застосовні параметри

1

Укрзалізниця

Національне підприємство-монополіст у
галузі залізничних перевезень

1700 станцій і полустанків

2

Міжнародні авіалінії України

Національна авіакомпанія

Флот: 42 одиниці. напрямки: 88

3

Join Up

Найбільший туристичний оператор в Україні

40 вихідних напрямків + вхідний. 902 600 клієнтів
(2018 рік)

4

Premier Hotels & Resorts

Перший національний готельний оператор
в Україні

19 готелів (3*–5*) з більше, ніж 2000 номерів,
3 бренди, 14 міст

5

Reikartz Hotel Group

Найбільший національний готельний
оператор в Україні

37 готелів (3*–4*), 5 брендів, 26 локацій. Середня
зайнятість – 60,86 %. Загальний дохід – 30,03 %

6

Кий Авіа

Найбільший національний постачальник
туристичних послуг в Україні

Більше 40 офісів в Україні

7

Anex Tour

Найбільший туроператор (за межі країни)
в Україні

6 офісів, 190 сертифікованих агентств в Україні/
515 582 клієнтів (2018 рік)

8

Автобусний оператор Autolux

Найбільший оператор рейсових автобусних
перевезень в Україні

40 щоденних маршрутів по Україні, більше 2 000
пасажирів щодня. Автобуси класу VIP та стандарт

9

Gastrofamily (Сім’я ресторанів
Дмитра Борисова)

Найбільша мережа ресторанів в Україні

31 власний ресторан і більше 60 франшиз на території
України

Найбільша мережа закладів швидкого
харчування в Україні

220 ресторанів в Україні, 3 бренди

10 Fast Food Systems

4.2. Характеристики готельної галузі
За характеристиками готельна індустрія України в головних дестинаціях відповідає рівню столиць
у країнах Східної Європи, а в решті регіонах України ситуація є значно гіршою.

•

•
•

•
•

Для оцінки результатів готельної галузі використовувалися наведені нижче джерела:

•

Звіт Cushman and Wakefield Report (червень 2017 року) щодо готельного ринку в Україні та Києві
(джерело: cushmanwakefield.com.ua);

•

Звіт компанії Colliers на тему «Ukraine hotel market — research and forecast report 2018» (Готельний ринок
України 2018 — дослідницький аналіз і прогнози).

•

Інтерв’ю з менеджерами готелів і персоналом на місцях.

Згідно зі звітом Cushman and Wakefield, у 2017 році Київ мав показник ADR (Середня вартість номера),
рівний 92 євро, при цьому рівень зайнятості становив 45,3 %, у результаті чого денний показник RevPAR
(Прибуток на доступний готельний номер) становив 42 євро.
Щодо звіту Colliers, то готельна індустрія столиці демонструвала в 2018 році такі показники роботи:

•
•
•

готелі 5*: ADR ~ 150 євро; зайнятість: 45–50 %;
готелі 4*: ADR ~ 85 євро; зайнятість: 55–65 %;
готелі 3*: ADR ~ 45 євро; зайнятість: 55–65 %.

Такі показники свідчать про відносно низький рівень зайнятості та високий ADR, якщо порівнювати зі
східною частиною ЄС.
Керівники готелів Києва повідомляють про наявність проблеми «відсутність завантаження» (no pick-up),
коли обсяг продажів порівняно з робочими днями знижується, що є типовою ситуацією на ринках, де
домінують туристи в ділових поїздках.
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•
•

Однак операційна прибутковість перевищує 40 %, що викликано низькою вартістю робочої сили.
В Одесі власники готелів повідомляють про низький показник ADR для більшості категорій, що є
результатом надмірної пропозиції.

•

Готельний ринок Львова має аналогічні київським показники зі стабільною динамікою цін, однак тут
спостерігається більш високий рівень зайнятості в сегменті 3 і 4*, що викликано відносно низькою
пропозицією порівняно з попитом.

•

Оскільки влада України обрала прозахідну орієнтацію, очікується суттєве підвищення пропозиції, де
особливо відчувається дефіцит брендованих і сучасних туристичних продуктів у сегменті 3*.

•

Відповідним чином очікується підвищення цін у сегменті 3 та 4*, за умови що якість продуктів буде зростати
й надалі. Однак ключовим фактором для успішного розвитку в наступному періоді є рівень зайнятості,
оскільки підвищення ціни буде обмеженим за припущення, що частка ринку відпочинку збільшиться.

•

Окрім головного внутрішнього оператора Reikartz (який й надалі виконує свою місію «надавати європейську
якість за українськими цінами»), стандарти готелів та інших об’єктів розміщення за межами п’яти ключових
дестинацій, у цілому, залишаються доволі низькими.

•

Рівні зайнятості та ціноутворення готелів демонструють, що ринок готельного розміщення наразі відносно
збалансований і має потенціал для розвитку брендованих і/або інноваційних продуктів 3*.

•

Однак реформування організації туристичної галузі та маркетингової кампанії дозволить готельній сфері
розкрити високий потенціал розвитку туризму та відкрити коридор можливостей для готельного бізнесу,
особливо в сегменті 3–4*.

4.3. Економіка туризму
Економічний вплив туризму в Україні залишається предметом обговорень серед фахівців України
в галузі туризму.

•

Дані щодо стану економіки туризму отримано з наступних джерел:

•

Міжнародні надходження в сфері туризму, що використовувалися міжнародними організаціями, зокрема
Всесвітнім банком, ВТО й Національним банком України.

•
•

Дані щодо об’єктів розміщення, моніторинг яких проводила Державна служба статистики України.
Попередні спроби провести економічний аналіз туристичної галузі України подібно до структури
допоміжних туристичних рахунків за ініціативою Української спільноти науковців у 2015 році.
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ДАНІ ВСЕСВІТНЬОГО БАНКУ
Зображення 9: Україна — міжнародні надходження в сфері туризму (долари США)
Джерело: Всесвітній банк

•

Згідно з даними Всесвітнього банку, сума міжнародних надходжень у галузі туризму в Україні станом на
2017 рік становила близько 2 мільярдів доларів США. Порівняно з 2016 роком, спостерігається підвищення
на 16 %.

•

Ці ж дані свідчать про те, що міжнародні надходження знизилися втричі, порівняно з показниками 2013 року,
і в 3,5 рази, якщо порівнювати ситуацію з 2008 роком.

•

Незважаючи на нестабільну ситуацію в Україні та сусідніх країнах, викликану фінансовою кризою та,
особливо, політичними подіями 2014 та 2015 років, зменшення туристичних надходжень не має нічого
спільного зі зниженням кількості туристів (фактичні показники туристів, що прибули, і діб перебування).

Дані щодо об’єктів розміщення

•

Дані свідчать про те, що прибуток об’єктів розміщення у 2017 році становив 12,7 мільярда гривень (дещо
більше ніж півмільярда доларів США), із них 330 мільйонів доларів США належать готелям і подібним типам
розміщення. У період 2015–2017 рр. усі доходи характеризуються зростаючим трендом.

Таблиця 15: Україна — найнижчі економічні показники на туриста серед країн у порівняльному аналізі
Джерело: Всесвітній економічний форум, Звіт щодо конкурентоспроможності галузі туризму в 2019 році

Міжнародні
туристи

Міжнародні чеки,
млрд $ США

Частка туризму
у ВВП (пряма)

Міжнародний чек/
прибуття, $ США

Франція

86 917 700

60,7

3,9 %

698

Німеччина

37 451 500

39,8

3,5 %

1,063

Канада

20 794 100

20,3

2,0 %

976

Польща

18 258 000

12,8

1,9 %

701

Румунія

2 760 100

2,5

1,5 %

906

Болгарія
...

8 883 000

4,0

3,1 %

450

РФ

24 390 000

8,9

1,2 %

365

Україна

14 229 600

1,3

1,4 %

91

Країни-глобальні лідери

Країни-потенційні конкуренти
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Таблиця 16: Україна — доходи та зайнятість у сфері розміщення
Джерело: Державна служба статистики України

•
•

2015

2016

2017

Прибуток об’єктів розміщення, грн.

8 060 070

10 102 461

12 683 950

Наймані працівники

70 474

70 809

68 338

Прибуток готелів і подібних установ, грн.

5 112 139

6 710 155

8 229 301

Наймані працівники

25 404

28 178

25 760

У секторі розміщення зайнято близько 70 000 осіб, що свідчить про тенденцію до зниження.
Структура доходу готелів і подібних об’єктів розміщення суттєво відрізняється від структури інших об’єктів:

Зображення 10: Україна — розподіл доходів у сфері розміщення
Джерело: Державна служба статистики України

Розподіл доходів готелів і подібних об’єктів
у 2017 році

Розподіл доходів неготельного розміщення
у 2017 році

iншi послуги, 25 %

iншi послуги, 8 %

розмiщення, 75 %

розмiщення, 5 %

путівки, 87 %

•

Розподіл доходів серед готелів і подібних об’єктів розміщення відповідає типовому міжнародному
стандарту, за якого 75 % доходу приходиться на розміщення, а 25 % — на інші послуги.

•

В інших об’єктах розміщення (наприклад, санаторіях) широко розповсюджен відпочинок за «путівкою», що
видається державними закладами або великими підприємствами своїм працівникам на пільгових умовах.

•

Якщо проаналізувати доходи з фактичним добовим проживанням в об’єктах розміщення (23,1 мільйона в
2017 році за даними Державної служби статистики України), середній дохід готеля за добу складає приблизно
1068 гривень або 42,7 $ США.

•

Дохід за середню добу перебування в інших об’єктах розміщення складав лише 289 гривень або 11,6 $ США,
при цьому сукупний середній дохід за добу становив близько 500 гривень (20 доларів США).

•

На Київський регіон приходиться близько 27 % від усього доходу у сфері розміщення, у той час коли Київ,
Львів і Одеса разом формують 52 % від загального доходу за розміщення в Україні.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНА ЛІЗ, ЩО ПРОВОДИТЬСЯ НАУКОВИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

•

За попередніми підрахунками загальна туристична економіка України у 2015 році нараховувала 8 мільярдів
доларів США. Якщо ж екстраполювати дані з кількості прибуттів в об’єкти розміщення, то це буде означати,
що загальна економіка туризму у 2018 році нараховує 9,7 мільярда доларів США.

•

Однак як показано в таблиці нижче, до розрахунків не включено доходи від роздрібної торгівлі в туризмі та
прибутки від діяльності, а також від оренди апартаментів, оскільки останні не зареєстровані та статистично
включені до типу розміщення в Україні.

•

Джерела даних, шо використовуються в цих розрахунках, є незрозумілими. Наприклад, консультантам не
вдалося визначити джерело даних щодо доходів від розміщення, які (як було зазначено раніше) є значно
вищими (приблизно в чотири рази) за показники 2015 року, надані Державною службою статистики України.

•

Загалом структура доходів України відповідає звітам TSA4 розвинутих країн із продуктом, що порівнюється
(наприклад, Канада), за винятком частини доходів зі сфери кейтерингу, у якій країни-лідери мають вищу
долю доходів (зазвичай, 7–12 %).

Таблиця 17: оцінка економічних показників туризму України за 2015 р.
Джерело: Інститут туризму, ФПУ

тисяч грн.

тисяч $ США

%, частка

Розміщення

48 731 214

2 215 055

27,7 %

Кейтеринг

8 969 952

407 725

5,1 %

Транспорт

47 780 022

2 171 819

27,2 %

Залізничний

4 289 432

194 974

2,4 %

Автомобільний

6 023 363

273 789

3,4 %

Водний

0

0

0,0 %

Повітряний

37 467 227

1 703 056

21,3 %

Оренда автомобілів

10 820 352

491 834

6,1 %

Агенти з туризму / посередники

11 233 065

510 594

6,4 %

Культура

16 808 666

764 030

9,6 %

Спорт та оздоровлення

11 844 716

538 396

6,7 %

Роздрібна торгівля

н/д

н/д

н/д

Активність

н/д

н/д

н/д

Інші споживчі товари

19 792 684

899 667

11,2 %

УСЬОГО

175 980 671

7 999 121

100 %

Зображення 11: Україна — складові туристичної економіки, 2015 р.
Джерело: Інститут туризму, ФПУ

частка внутрiшнього трафiка
в загальному вихiдному, 29 %

внутрішній трафiк, 36 %

вхiдний трафiк, 35 %

4

TSA — туристичний допоміжний рахунок, економічна одиниця виміру в туризмі, представлена ВТО (Всесвітня туристична організація ООН).
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•

Базові статистичні дані щодо кількості прибуттів і діб перебування серед міжнародних і внутрішніх туристів
свідчать про домінуючу роль внутрішнього туристичного потоку, аніж це демонструють розрахунки.

•

Однак у міжнародному туристичному потоці превалюють туристи в ділових поїздках, а це означає, що їх
витрати на порядок вище, аніж у внутрішніх туристів (особливо згідно з розрахунками TSA, які демонструють
середній дохід за добове перебування у сумі 20 доларів США).

•

Частка внутрішньої складової вихідного пасажиропотоку є також нетиповою, однак при цьому знову
ж викликає сумніви той факт, що більшість перетинів кордону країни українці здійснюють із побутових
причин/за необхідністю. Це означає, що ці поїздки є короткотривалими і більшість із них не виходить за
межі України.

•

Ці розрахунки дозволяють зробити висновок про те, що туризм і його супутні ефекти (прямі, непрямі
та викликані) зробив внесок у ВВП України близько на 8,8 %. Зважаючи на позицію туризму в Україні та
враховуючи загальний внесок галузі в приріст ВВП у 8,8 %, що є середнім міжнародним показником, можна
впевнено говорити про гарні перспективи країни.

•

Однак потрібно поглибити аналіз статистики в туристичній галузі, а також даних офіційного туристичного
допоміжного рахунку України з 2014 року, щоб підтвердити первинні результати оцінки консультантів, і,
передусім, установити логічний взаємозв’язок між трьома наборами даних, представлених у цьому звіті.

4.4. Організація управління в сфері туризму
та нормативно-правова база
Система управління туризмом в Україні надмірно централізована. Дотримання законодавства,
статистичне охоплення, маркетинг у сфері туризму та взаємодія зацікавлених сторін є набільшими
проблемами туризму.

4.4.1. Вступ
Системи управління туризмом, загалом, є комплексними системами, що відповідно зумовлює складність
туристичного продукту та його характеристик:

•

Негнучкість: з точки зору потенціалу туристична галузь є абсолютно негнучкою — наприклад, кількість
доступних ліжок у готелі або вільних місць у літаку є фіксованою, що у випадку непередбачуваного зросту
попиту унеможивлює його забезпечення. Аналогічним чином, у період зниження туристичного потоку
столи в ресторанах залишаються пустими.

•

Доступні продукти: це пов’язано з тим фактом, що туристичні продукти мають споживатися в міру їх
вироблення.

•

Непослідовність: загальна норма передбачає, що стандартизація продуктів або пакетів продуктів у
сфері туризму й подорожей є зазвичай складним процесом.

•

Невідчутність: це одна з основних характеристик, оскільки туристичні продукти неможливо
потримати в руках. Це може бути політ на аероплані, круїз на лайнері морем, вид із гірської вершини
або похід до музею. Ці продукти можна відчути лише під час того як вони відбуваються. Їх можна лише
здійснити або пережити повторно.

•

З огляду на структуру ресурсів і заходів, необхідних для розвитку туризму, системи менеджменту в галузі
реалізовуються повністю за умови обов’язкового ДПП5. Будь-які спроби управляти галуззю як державним
сектором (як у країнах колишнього Радянського Союзу) і намагання частково або повністю приватизувати
її (на прикладах деяких дестинацій) провалилися.

5

ДПП — Державно-приватне партнерство
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Зображення 12: еволюція системи управління туризмом
Джерело: HDC

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

ПЕРЕДОВІ ПРАКТИКИ В УПРАВЛІННІ

19 століття (кінець)
1960
1980
1990

Комерційний початок — гран-тури
Розвиток туризму та міського туризму
Масовий туризм
Інтернет
Глобалізація
Регіони як продукти

Розбудова першої НТО
Місцеві організації як хости
Початок всесвітнього маркетингу
Менш адміністративна НТО
Регіон як конкурентоспроможний менеджер

2000
2007
2013

Економіка вражень
Економічна криза
Консолідація

Початок впровадження моделі DMO
Сильніший вплив приватного сектора
Диференціація ролей у системах НТО

Зображення 13: типова система управління туризмом
Джерело: HDC

НАДХОДЖЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ

ФІНАНСУВАННЯ ЗА РАХУНОК ТУРИСТИЧНИХ
ЗБОРІВ (ТУРИСТИЧНІ ПОДАТКИ, ЧЛЕНСЬКІ
ВНЕСКИ, ВНЕСКИ ТОЩО)

МІНІСТЕРСТВО/ДЕПАРТАМЕНТ
ТУРИЗМУ

НАЦІОНАЛЬНІ ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«МАРКЕТИНГОВА МАШИНА ТА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОМОУТЕР»

•
•
•
•

Закони та регулювання

голова ради

Категоризація

→

Реєстри постачальників

пiдзвiстнiсть

Субсидії та проекти із
залучення капіталу
(національного значення)

←

•
•
•

ВЛАСНІСТЬ / КОНТРОЛЬ

•
•

PR, маркетинг
Управління брендом
Опитування на міжнародних ринках

Державний сектор
Найсильніші приватні
компанії або
представницькі органи,
зокрема палати тощо

Ідеальне співвідношення 50:50

надає данні,
маркетингові заходи та PR,
↑ має
представника ↓ контролює та консультує

РЕГІОНАЛЬНА ТУРИСТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
«РЕГІОНАЛЬНИЙ КООРДИНАТОР»

•
•
•
•
•

Підвищення конкурентоспроможності
Інфраструктура регіонального
маркетингу
Управління розвитком

•
•
•

Регіональна влада
Інші регіональні інститути
Регіональні підприємства

Ідеальне співвідношення: 40 %
приватного сектора

Регіональні бренди та статистика
Розробка нормативних положень
(де регіони мають такі повноваження)

надає данні,
планування/маркетинг
↑ має
представника ↓ контроль i консультації

•
•
•
•

Інші міністерства
НДО
Асоціації
Ключові іноземні
інвестори/ агентства
для стимулювання
інвестицій тощо

ОРГАНІЗАЦІЯ З УПРАВЛІННЯ
ДЕСТИНАЦІЯМИ «МІСЦЕВИЙ
ТУРИСТИЧНИЙ ОПЕРАТОР»

•
•
•

Розвиток продуктів (більшості)
Збір і поширення інформації в обох
напрямках (до туристів і зазначеної
вище системи)

•
•

Місцеві органи влади
Місцеві підприємства

Приватний сектор:
щонайменше 50 %

Маркетингові заходи

ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР (ТІЦ)
послуги для відвідувачів
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ЗАЛЕЖНО ВІД ОБСТАВИН —
за умови, що 100 % прав
власності належить DMO

•

Загалом процес розвитку туризму характеризувався підвищенням і зміцненням потенціалу регіонів і
місцевих рівнів, а також приватного сектора, який був більш офіційно представлений у радах національних,
регіональних і місцевих керівних організацій.

•

У сучасних передових практиках система складається з національних інститутів, які вповноважені
здійснювати управління та фінансуються за рахунок бюджету (зазвичай, міністерства або департаменти).

•

Решта складових системи (національні, регіональні та місцеві організації управління) діють за принципами,
дещо схожими на ДПП. Це дає змогу представляти інтереси приватного сектора та створювати ради для
управління такими організаціями.

•

У цієї структурі відповідальність та сила позиції окремої приватної компанії зазвичай визначається на основі
її внесків, тобто частки туристичних податків, яки вона сплачуює в загальний бюджет. Державний сектор,
як правило, регулюється на законодавчому рівні (оскільки розміщення та інші комерційно життєздатні
туристичні ресурси експлуатуються приватними структурами).

•

Щоб забезпечити належне функціонування такої системи, туристичні податки, а в деяких випадках і
туристичні членські внески (обов’язкові внески комерційних структур, що формують додатковий прибуток
від туристів, визначені як мінімальний відсоток загального прибутку компанії) мають бути повернені в
туризм повністю для забезпечення функціонування туристичних організацій.

•

Таким чином підприємства мають достатню мотивацію прагнути розвитку, що в результаті покращує
результати туристичної діяльності і тим самим збільшує суму коштів, доступних для проведення подальшої
діяльності.

•

Ради, як найвищий адміністративний орган таких організацій, можуть очолити представники політичних
сил (мери, очільники регіонів, міністри), але в ідеалі в таких організаціях більшість складають представники
приватного сектора (тобто компаній, що працюють у туристичному секторі, зокрема готелі, агенції та інші).

4.4.2. Нормативно-правова база та рамки планування
українського туризму
В і дс у т ніс т ь

кон т р олю з а з а бе зпе ченням пор я д к у від ч у в ає т ь с я н а ві т ь

у н а йе лемен та рніши х пи та ння х , що рег улюют ь с я з а кон а ми /пос та нов а ми .
Член органу правління туризмом України

Окрім документації стосовно перспективного планування в Україні бракує ефективних і цілеспрямованих
рамок планування.

ЗАКОН «ПРО ТУРИЗМ»

•

Туристична діяльність в Україні регулюється законом «Про туризм» (вступив у дію 1 січня 2004 року, однак
більшість нормативних положень діють із 1995 року).

•

Окрім закону, деякі сфери діяльності регулюються рядом постанов, що є поширеним явищем в туристичних
системах більшості країн.

•

Статті 7–12 закону регулюють управління сферою туризму таким чином, що воно є високоцентралізованим
і не передбачає офіційної участі жодних установ, окрім органів політичної влади. У цьому сенсі управління
туризмом повністю відповідає адміністративному поділу України, де органи влади на кожному рівні мають
департаменти туризму, фінансування яких здійснюється виключно на розсуд цих органів.

•

Оподаткування в сфері туризму підлягає під юрисдикцію місцевих органів влади, при чому збір податків
здійснюється разом з іншими внесками до бюджету. Іншими словами, податки від туризму не мають чіткого
відокремлення від інших внесків до бюджету, що гальмує розвиток галузі, на відміну від більшості країн ЄС.
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•

Діючі постанови потребують перегляду, і, передусім, це стосується постанови щодо категоризації готелів,
що суттєво відстає від міжнародних стандартів.

•

Задачі управління туризмом, визначені законом, у своїй більшості стосуються центрального планування
та реалізації туристичних програм. У законі маркетинг туризму в цілому ігнорується, тобто розглядається
як звичайним завданням галузі. Такий підхід суперечить фактичним потребам управління туризмом на
сьогодні.

•

На завершення слід додати, що нормативно-правова база в галузі потребує суттєвої модернізації, оскільки
її поточний стан не відповідає сучасним правовим та адміністративним рішенням, що діють у світовій
туристичній сфері.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТА КУРОРТІВ НА ПЕРІОД ДО 2026 РОКУ

•

Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року, проект
якої в березні 2017 року підготовлено Міністерством економічного розвитку та торгівлі України.

•

Документ висвітлює підхід державної політики туризму до наступних сфер: безпека туристів, нормативна
підтримка, розвиток туристичної інфраструктури, оптимізація людських ресурсів, політика маркетингу для
туризму та курортів.

•

У документі визначено ряд наведених нижче цілей українського туризму на період до 2026 року:

•

•

•
•
•
•
•
•

збільшення кількості іноземних туристів у 2,5 рази;

•

створення позитивного іміджу України як країни, що є привабливою для туризму.

збільшення кількості внутрішніх туристів у п’ять разів;
збільшення кількості робочих місць у туристичному секторі у п’ять разів;
збільшення бюджетів на всіх рівнях туризму в десять разів;
збільшення кількості українських туристичних операторів і агенцій в п’ять разів;
витрати туристів під час подорожей в Україні становлять більше 80 мільярдів гривень (близько 2,9
мільярда доларів США);

Позитивні сторони документу:

•
•
•
•

туризм визначений як сектор, що має значно більше стратегічне значення, аніж раніше;

•

визначає доволі амбіційні кількісні та якісні цілі на період до 2026 року.

у ньому прийняті сучасні принципи розвитку туризму, зокрема його сталий розвиток;
він виражає політичну волю до внесення значних змін до української туристичної системи;
оснований на оцінці української туристичної системи, виконаної консультантами, а викладена в ньому
стратегія правильно визначає пріоритетні області туризму, що потребують серйозних покращень;

Недоліки документу:

•

викладені в документі цілі не супроводжуються рекомендаціями, ідеями або конкретними заходами для
їх досягнення, що робить їх скоріше елементами політичної декларації, аніж складовими стратегії;

•

незважаючи на амбіційність цілей їх формулювання залишає бажати кращого:

•

•

встановлення цілі щодо кількості туристичних посередників (у п’ять разів) не відповідає принципам
розвитку туристичного ринку (популяризація онлайн-сервісів, як правило, зменшує кількість
посередницьких організацій);

•

незрозумілий принцип розподілу цілей між внутрішніми туристами (збільшення в п’ять разів) та
іноземними туристами (у 2,5 рази);

•

проблема з розумінням і реалізацією цілі щодо бюджету — яким чином можна впровадити її в життя?

загальна проблема реалізації — згідно з інформацією, отриманою від усіх зацікавлених сторін, за 2 роки
з моменту ухвалення документу не було подано жодних пропозицій та не проведено жодних заходів для
подальшої реалізації стратегії.
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4.4.3. Система управління туризмом в Україні
С ис т ему

У к ра їні
не іс н ує .

у пра в ління т у ри змом в

не мож н а н а зв ат и пога ною , ї ї пр ос то

Експерт з готельного бізнесу в Україні
Система управління туризмом в Україні знаходиться на етапі змін, що на момент підготовки цього звіту
залишається незрозумілою.

Зображення 14: система управління туризмом в Україні
Джерело: HDC

ПАРЛАМЕНТ (ВЕРХОВНА РАДА) УКРАЇНИ
Комітет при Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики
Підкомітет із питань туризму та курортів

↓

↓

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА
СПОРТУ Державна агенція з туризму та курортів

→

Департаменти туризму в областях / обласні агентства з розвитку
Департаменти туризмув містах і районах

↑

↑

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ
НДО

АСОЦІАЦІЇ

•

Наведена вище схема управління туризмом в Україні вступила в дію 21 липня 2019 року. Оскільки Україна
є парламентсько-президентською країною, головним державним органом влади є Верховна Рада
(Парламент).

•

Нижче наведено перелік основних органів влади в межах Верховної Ради, що регулюють діяльність у
туристичному секторі.
1. Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики — голова Олександр Ткаченко.
2. Підкомітет Верховної Ради з питань туризму та курортів — голова Дмитро Нальотов.

•

Після парламентських виборів 21 серпня 2019 року в Україні проходить реформа державного управління.
Відповідно до реформи, управління туристичною галуззю тепер здійснює Міністерство з питань культури,
молоді та спорту, де ключовими особами є:
3. Міністр — Володимир Бородянський;
4. Державний координатор туризму – Павло Корнієнко.

•

До вересня 2019 року (і протягом липня 2019 року, коли проходили перші візити підприємств і зустрічі
із зацікавленими сторонами) Департамент туризму та курортів діяв під управлінням Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України та був «де-факто» головним органом управління туризмом.

•

Департамент був поділений на чотири підрозділи, до складу яких входило всього 20 осіб:

•
•
•
•

розвиток дестинацій;
міжнародна діяльність і маркетинг;
статистика, стандарти та наука;
координація та контроль туристичної діяльності.
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•

Враховуючи той факт, що це був єдиний центральний орган управління та маркетингу (не було натомість
жодної НТО6 або будь-якого іншого інституту для управління туризмом на центральному рівні),
Департамент мав обмежену кількість повноважень.

•

Річні бюджети останнім часом складали від 1 до 1,5 мільйона доларів США, однак вони ніколи не
використовувалися повністю з огляду на потенціал і, як результат, їх було зменшено.

•

На державному рівні діяли також наступні інститути:

•

•

Наукова рада з туризму та курортів, до складу якої входили 52 науковці (здебільшого з університетів, що
мають факультети туризму та гостинності);

•
•

Рада туристичних міст і регіонів, до якої входили 57 міських голів і губернаторів.
Обидва органи виконували консультативну функцію.

Згідно із Законом «Про туризм», кожна область, деякі райони, великі та малі міста мали діючі Департаменти
туризму (туризму та курортів), фінансування та керування якими здійснювалося на основі рішень місцевих
органів влади.

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ

•
•

Ініціативу «Туристичні кластери 300+» було створено в травні 2018 року.

•

У рамках ініціативи було створено ряд туристичних кластерів в Україні, серед яких Чигирин і Західна
Черкащина (обидва на території Черкаської області), Вишгород (Київська область), Краснокутськ (Харківська
область), Нікополь (Дніпропетровська область), Диканька (Полтавська область).

Ініціатива включає в себе програму стійкого розвитку туризму в регіонах України, що базується на
індивідуальному підході та передбачає проведення ряду заходів в рамках реалізації Угоди про співпрацю
між ЄС та Україною (Розділ 16) і враховує передові європейські практики з розвитку сільських територій, а
також запровадження ETIS (системи індикаторів стійкого туризму).

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ

•

Неурядова організація у сфері туризму та гостинності об’єднує фахівців і добровольців і має вплив на
розвиток галузі в Україні.

•

У більшості випадків вплив неурядових організацій є вищим, ніж офіційних органів влади. Завдяки грантам
і благодійним внескам такі організації розробляють зміни та примітки до поточних законів, контролюють
якість послуг, розробляють стандарти та правила, а також сприяють обміну досвідом між країнами.

•

З-поміж найвпливовіших неурядових організацій в Україні можна виділити Національну туристичну
організацію та Асоціацію індустрії гостинності в Україні, адже саме їх було зазначено майже всіма
зацікавленими сторонами під час інтерв’ю.

4.5. Національна статистика та управління даними
в галузі туризму
Стат ис т ик а

у сфері т у ри зму не пере д б ач ає пр ове д ення жод ного
ра ц іон а льного сек торного а н а лізу
Науковець у сфері туризму

Статистика туризму в Україні не відповідає базовим міжнародним стандартам. Також існують серйозні
проблеми зі збором даних, стандартами щодо презентації та методологією.

6

НТО — Національна туристична організація на професійному рівні діє як національна агенція зі стимулювання розвитку.
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•

Оцінка поточної системи туристичної статистики в Україні представлена детальніше в Таблиці A.12.
Додатків.

•

Попередньо ми пропонуємо запровадити наведені нижче зміни.

•

Слід зосередитися на статистиці з розміщення та просувати її як центральну складову статистики туризму
в Україні. Щоб реалізувати цей намір, необхідно вести зміни до нормативно-правового регулювання та
контролю за дотриманням законодавства.

•

Обов’язковим завданням для об’єктів розміщення всіх типів має бути надсилання своїх даних до служби
статистики (об’єкти розміщення або номери/ліжка), а всі об’єкти колективного розміщення мають узяти
на себе зобов’язання надсилати дані стосовно прибутих туристів і кількості діб перебування.

•

Статистика щодо перетину кордонів має передусім використовуватися установами охорони та захисту,
зокрема Міністерством внутрішніх справ, оскільки її значення для туризму має бути другорядним
(здебільшого для статистики одноденних відвідувачів).

•

Можна продовжувати збір даних про мету відвідування в пунктах перетину кордонів, однак слід
модернізувати надійність введених даних і ввести зміни до категорій відвідувань.

•

Більш того, очільникам дестинацій рекомендується проводити окремі опитування (персональні протягом
перебування та/або онлайн-опитування після вибуття), що дасть змогу отримати інформацію про
поведінку споживачів (включаючи мотивацію), яку недоцільно включати до офіційної статистики.

•

Такі опитування слід проводити на довгостроковій основі (періодично повторювати) з використанням
незмінної методології, що дасть змогу провести хронологічний аналіз і прийняти відповідні рішення.

•

Необхідно об’єднати дані щодо управління внутрішніми дестинаціями та дані офіційної статистики, таким
чином сформувавши єдину систему офіційної статистики туризму.

•

Пілотний проект «Туристичні допоміжні облікові записи» (TSA) є міжнародною уніфікованою системою
для оцінки економіки туристичної діяльності. Протягом 2015 року в Україні було впроваджено деякі
заходи, про які вже йшла мова раніше в цьому документі (Розділ 3.3. Економіка туризму). Однак отримані
дані так і не набули офіційного статусу. Наполегливо рекомендується ініціювати реалізацію пілотного
проекту TSA за співробітництва з ВТО ООН, які, як правило, надають підтримку для реалізації цих проектів.

•

Наостанок слід зазначити, що адаптація статистичної системи є складним, довготривалим процесом,
який потребує ретельного планування та поділу на кілька окремих етапів, що викликано складністю та
точністю статистичних даних. У цьому сенсі необхідно ініціювати спеціальний проект, який окрім туризму
охоплюватиме й інші додаткові сфери. Із часом це дасть змогу отримати більше даних про фактичну
кількість туристів завдяки використанню деяких обхідних методів, наприклад реєстрація карток GSM
або сплата туристичних податків.

4.6. Ключові ресурси та туристичні пам’ятки
Культурно-історичні пам’ятки та події сьогодні є туристичними ресурсами з найвищим рівнем
готовності до міжнародної комерціалізації.

•

Щоб здійснити оцінку національних ресурсів і пам’яток, а також рівнів їх важливості та значення, наша
команда використовувала доступні джерела в Інтернеті, результати інтерв’ю, проведені в регіонах, а також
перевіряла інформацію в базах даних ВТО ООН та інших базах.

•

Райони, що охороняються та мають природне або культурне значення, знаходяться під управлінням,
однак їх використання не відповідає їх фактичному потенціалу. Таким чином існує багато невикористаних
можливостей для покращення ситуації та підготовки цих районів до потреб комерційного туристичного
ринку.

•

Що стосується управління, нормативного регулювання та перекладу, усі зазначені ресурси та пам’ятки
є доступними для загалу, а церкви та монастирі отримують частину своїх прибутків від відвідувань
(відвідувачі, тури, академічні або наукові візити тощо).
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•

Краса природніх ресурсів країни (зокрема гирла річок, заповідники, річки та озера) є всесвітньо відомою,
однак усе ще не використовується (не комерціалізовано) відповідно до їхнього потенціалу. Наша команда
поділила більшість ресурсів і пам’яток на кілька категорій:

Таблиця 18: Україна – основні ресурси та пам’ятки
Джерело: HDC

Природні ресурси

Рівень туристичної готовності

Ліси

Сосна, дуб, ялинка, бук, вільха, береза, біла акація, ясен тощо

10 %

Біосферні заповідники

Асканія-Нова, Чорноморський, Карпатський, Дунайський

20 %

Природні заповідники

Кримський, Канівськийi, Український степовий, Поліський, Ялтинський гірський, Мис
Мартьян, Карадаг, Розточчя, Медобори, Дніпровсько-Орільський, Єланецький степ, Горгани,
Казантипський, Опукський, Рівненський, Чегемський

20 %

Національні парки/
заповідники

Карпатський, Синевір, Азово-Сивашський, Вижницький, Подільські Товтри, Святі Гори,
Яворівський, Десняно-Старогутський, Сколівські Бескіди, Шацький, Ужанський, Гуцульщина

30 %

Гори

Говерла, Бребенескул, Піп Іван, Петрос, Гутин Томнатек, Ребра, Менчул, Туркул, Брескул, Смотрич,
Близниця, Дземброня, Шпиці та інші)

25 %

Річки

Дніпро, Дунай, Прип’ять, Десна, Тіса, Прут, Волиня, Дністро, Південний Буг, Сіверський Донець,
Горинь, Інгулець, Псел, Случ, Стир, Тетерів, Сула

20 %

Озера

Синевір, Несамовите, Біле Озеро, Марічейка, Ялпуг, Шелехів, Молочний Лиман, Світязь,
Шелехівське, Кагул, Донузлав, Кунігунда

30 %

Монастирі та церкви

Успенський собор, Собор Святої Софії, Почаївська Лавра, Храм Святого Миколая, Собор святого
Юра, Михайлівський Золотоверхий монастир, Святогірська лавра, Свято-Благовіщенський
кафедральний собор, Володимирський собор, Лядовський скельний монастир та інші

50 %

Інші об’єкти культурноісторичної спадщини

Ансамбль історичного центру міста Львів (ЮНЕСКО), дерев’яні церкви Карпатського регіону,
геодезична дуга у Фельштині

50 %

День Львова, День Перемоги, День Києва, Київський літній музичний фестиваль, Український
всесвітній музичний фестиваль, Сорочинський ярмарок, Міжнародний фестиваль джазової
музики в Коктебелі, Міжнародний кінофестиваль «Молодість», Одеський міжнародний
кінофестиваль, Гоголь Фест, Київський кінофестиваль Docudays

60 %

Культурні ресурси

Події
Фестивалі, музичні та інші
події

* До характеристик туристичної готовності належать: захист, догляд і утримання, презентабельність, публічний доступ, інформаційні вказівники,
дорожні вказівники, доступність інформації та рекламних матеріалів, доступність (наприклад, міжнародні стандарти для туристичного використання).

•

Незважаючи на окремі зусилля для догляду та утримання, управління та просування певних пам’яток і
ресурсів, загалом, комерційна цінність більшості з них є все ще невизначеною, а власне пам’ятки та ресурси
не перетворено на об’єкти туристичної зацікавленості (наприклад, використовуються як туристичні
продукти або складові туристичних продуктів).

•

З огляду на цю ситуацію, необхідно забезпечити ці ресурси необхідними елементами інфраструктури та
супраструктури, а також сформувати промо-пакети, які можна просувати на регіональних і міжнародних
ринках. Це також є однією з передумов для формування цінностей та атрибутів національного туристичного
бренда.

•

У якості загального висновку слід відмітити, що більшість ресурсів і пам’яток не пропонують туристичного
тлумачення та не мають організованої активності відповідно до властивих їм характеристик.

•

Окрім того, управління більшістю ресурсів і пам’яток знаходиться в юрисдикції органів влади різних рівнів,
у зв’язку з чим немає чітко визначеної відповідальності за управління та просування.
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4.7. Ключові дестинації та продукти
З точки зору туристичного продукту Київ, Львів та Одеса є найрозвинутішими дестинаціями,
якщо враховувати пропозицію та діючі практики управління туризмом. Ще одним напрямком, який
має потенціал до досягнення короткострокового успіху, є Чорнобиль, популярність якого зросла в
результаті прихильності всесвітньої спільноти до серіалу HBO.

•

Хоча Україна має доволі розгалужену структуру пам’яток, у ній відсутній належний профіль дестинацій і
туристичних продуктів.

•

Зокрема в усіх ключових туристичних пам’ятках початкові пропозиції було сформовано 20 і більше років
тому. У зв’язку з відсутністю України на міжнародному туристичному ринку (країна покладається в
основному на ринок Росії і регіональний ринок) об’єкти туристичної зацікавленості не було модернізовано,
що зумовлює відсутність підвищеної цінності для іноземного відвідувача.

•

Успадкована туристична супраструктура створена здебільшого для задоволення потреб внутрішнього
туристичного ринку, що особливо актуально для прибережної частини країни, Карпатських гір і деяких міст
у цих регіонах.

•

Це пояснюється тим фактом, що за часів Радянського Союзу розвиток туризму був зосереджений на регіоні
Чорного моря, а також масових відвідуваннях ключових пам’яток (наприклад, пам’ятників часів Другої
світової війни, історичних місць тощо).

•

Існує дуже мало статистичних даних про найпопулярніші дестинації (кількості прибуттів або діб перебування), однак згідно з результатами інтерв’ю та зібраними даними, на сьогодні можнавизначити наступний
перелік найефективніших дестинацій:
1. Київ,

як столиця країни (що має ряд місць світової спадщини ЮНЕСКО) і головний
бізнес-хаб, розвивається за напрямками ділового туризму, виїзних турів, подій (місце
проведення чемпіонату Європи з футболу, фінальних ігор Ліги чемпіонів тощо) і
деяких турів (наприклад, тур із відвідуванням кількох міст або кількох країн у регіоні).

Київ, Собор Святої Софії | © Sander Zwart/Flickr 		

Музей історії України в Другій світовій війні | ©Beleckiy/Pixabay

2. Львів, старий центр якого належить до списку світової спадщини ЮНЕСКО, став дестинацією для турів

вихідного дня, що включає туристичний продукт і деякі інші спеціальні інтереси — паломництво,
архітектура, народне мистецтво тощо. Місто орієнтоване на сусідні європейські дестинації (передусім
ринок Польщі), однак швидко розвивається та з огляду на продукт має найбільші шанси досягти
комерціалізації рівня західних ринків.
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Львівський театр опери та балету вночі | © Pavlofox/Pixabay

Львівська площа Ринок, Lestat (Жан Мехліч) — власний знімок

3. Одеса, третє за розміром місто в Україні, великий порт у Чорному морі, що спеціалізується передусім

на курортному (пляжному) продукті/літньому відпочинку, а також має продукти виїзного туризму та
тури. Велике значення раніше відігравали круїзи як продукт, одна наразі він не функціонує у зв’язку зі
складною ситуацією в Чорному морі.

Пляж Аркадія, Одеса, odesaapts.com 			

Одеська опера та парк, © Автор: Мурат Ан

4. Буковель, головний гірськолижний курорт у Східній Європі, що не тільки спеціалізується на зимовому

відпочинку/лижному продукті на регіональному рівні, але й завдяки розвинутій інфраструктурі
(підйомники, готелі, туристична інфраструктура) стає дестинацією для відпочинку в горах/активного
відпочинку влітку.

Лижний курорт Буковель, Вікіпедія і ukrainetrek.com

47

5. Умань, місто паломництва євреїв, а також місто з чудовими прикладами англійського садівництва

(Софіївський парк).

6. Чорнобиль (село Прип’ять), розвивається як об’єкт туристичної зацікавленості, високий попит на який

зумовлено популярністю серіалу виробництва компанії HBO. Особливим попитом це місце користується
серед любителів пригод, що прямують до міста-привида. Управління таким видом туризму слід
здійснювати дуже уважно з огляду на всі питання безпеки та наявність загроз для життя, а відтак слід
дуже обережно підходити до формування пропозиції та просування такого туристичного продукту в
цілому.

•

Туристичні продукти на сучасному ринку майже не відповідають категоріям національної системи
статистики, навіть у випадках, коли ці системи набагато краще організовані для туризму, аніж сам туризм
в Україні. Однак можна сказати, що класичний розподіл спа-курортів, курортних і оздоровчих комплексів,
гірськолижних курортів і адміністративних центрів змінюється та перетворюється на структуру продуктів,
що базується на досвіді.

•

Таким чином, можна виділити наступні продукти, які функціонують на національному рівні:
1. Повсякденний бізнес-продукт і діловий туризм (зустрічі, договори, ініціативи та виставки) функціонує

здебільшого у великих містах (Київ, Львів, Одеса, Харків, Запоріжжя та Дніпро) і більшою мірою пов’язаний
з деякими структурними, науковими та іншими подіями, що організовуються різними асоціаціями.

2. Тури (тури до дестинацій у межах України або до кількох країн, де Україна є однією з дестинацій) — цей

продукт пов’язаний із діяльністю туроператорів і націлений на збільшення кількості груп відвідувачів у
Львові, Києві або Одесі, а також з пошуком нових тематичних турів.

3. Тури вихідного дня/за місто — продукт, який уже функціонує на професійному рівні в Києві та

знаходиться на початковому рівні розвитку у Львові й Одесі, при цьому формується необхідна туристична
інфраструктура, здійснюється пошук достатньої кількості об’єктів туристичної зацікавленості тощо. Це
саме той продукт, на якому слід зосередитися українському туризму в найближчій середньостроковій
перспективі.

4. Курортний (пляжний) туризм — продукт, пов’язаний лише з частиною країни, яка розташована на

березі моря (здебільшого Одеса), має сезонний характер (червень–вересень) і передусім націлений на
внутрішній і регіональний ринок (Молдова та Білорусь).

•

Варто підкреслити, що головні та найбільші спа-курорти знаходяться в дуже поганому стані та залежать
передусім від місцевої системи охорони здоров’я, згідно з якою люди, що мають проблеми зі здоров’ям,
направляються до цих курортів у рамках програм державної фінансової допомоги та згідно зі схемами
національної системи медичного страхування («путівки»).

•

Під час проведення інтерв’ю із зацікавленими сторонами сільський туризм було визначено як екскурсійний
вид туризму, що не має характеристик класичного західноєвропейського сільського туризму (включаючи
агроферми та інші подібні установи). Цей продукт здебільшого базується на реконструкції старих сільських
будинків, оскільки саме з ними пов’язаний типовий сільський туризм. Однією з основних перепон у цьому
сенсі було визначено законодавство, що регулює право власності на сільськогосподарські угіддя.

•

Одним із найхарактерніших туристичних продуктів України, який нещодавно виник на ринку, є «Події». Він
з’явився завдяки традиційній прихильності країни до проведення фестивалів, і нещодавно Україна доволі
успішно провела ряд масштабних подій (Чемпіонат Європи з футболу, Фінал Лігі чемпіонів тощо), а також
великі кіно- та музичні фестивалі (наприклад, фестиваль джазу у Львові був внесений The Guardian до 10-ки
найкращих всесвітніх джазових фестивалів у світі, Одеський кінофестиваль та інші), які не лише проклали
собі шлях на міжнародну арену, але і мають величезний потенціал масштабуватися до рівня міжнародних
подій.

•

Існує певний взаємозв’язок із так-званою кіноіндустрією (наприклад, серіал «Чорнобиль» виробництва
HBO призвів до збільшення туристичного потоку до цього регіону), однак усе це знаходиться лише етапі
зародження та має деякі суттєві перепони — компенсація податків для кінокомпаній, що регулюється на
законодавчому рівні, однак фактично існує лише на папері.
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•

•

Враховуючи індикатори, доступні характеристики та відповідні тренди в постачанні та попиті України як
туристичної дестинації за попередній період, а також беручи до уваги різні групи за інтересами, пов’язані
з туризмом, можна зробити висновок, що туризм в Україні перебуває у стані стагнації та поступово
розвивається за деякими певними пропозиціями внаслідок:

•

невизначеної позиції ринку України як макродестинації (відсутнє стратегічне позиціонування) та
невизнання на міжнародному рівні;

•

застарілої структури всіх закладів розміщення з надзвичайно високим відсотком готельних об’єктів, що
не віднесено до жодної категорії;

•

дефіцит різноманітних туристичних продуктів, які могли б підвищити попит іноземних відвідувачів для
активації туристичного потенціалу всієї країни, підвищення середньої суми витрат за день перебування
та убезпечити бізнес протягом року;

•

доступність в Україні багатьох регіонів, багатих на природні ресурси, і/або створених людиною об’єктів
зацікавленості;

•

незадовільний стан загальної інфраструктури, за якої у деяких регіонах відсутнє розширення будівництва
комерційних та інших закладів туристичного напрямку.

Урешті-решт, однією з найактуальніших проблем в українському туризмі сьогодні, яка значною мірою
зменшує важливість туризму в економічній структурі країни та може мати досить відчутні негативні
наслідки не лише для загального розвитку галузі в цій країні, але й для надходжень до державного
бюджету, пов’язана зі статистичним контролем. Очевидно, що фактичний туристичний трафік здебільшого
не охоплений офіційною державною статистикою. Ці факти не дають змогу визначити точну кількість
«втрачених прибуттів і діб перебування» сьогодні.

4.8. Брендінг туризму в Україні
Бренд-портфоліо не містить усіх складових продуктів і дестинацій
(ієрархія бренда), а в рамках управління брендом не проводяться жодні опитування.
Голова туристичної некомерційної організації
Україні потрібен бренд, щоб на глобальному рівні змінити свій імідж і показати себе як безпечну, відкриту
та гостинну країну. Для вирішення цього питання, зазвичай, потрібна покрокова процедура брендингу
туристичної галузі (яка також покращить загальний імідж України як держави).

IT’S ALL ABOUT U (УСЕ ЦЕ ПРО У)

•

На замовлення Державного агентства з туризму та курортів і за підтримки українського представництва
німецького агентства Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), було оголошено та
проведено тендер на розробку туристичного бренда, у якому перемогла група фахівців маркетингової
агенції BrandHouse, WikiCityNomica і дизайн-студія «Королівські митці».

•

Результатом брендингу став документ «Основні принципи туристичного бренда України», опублікований у
січні 2014 року.

•

У документі було викладено наступну структуру туристичного бренда:
1. Платформа бренда — усі цінності, тренди в туризмі, загальне сприйняття України, позиціонування,

цільова аудиторія, імідж країни, товарна політика та політика комунікації.

2. Система візуальної айдентики — логотип, колір, шрифт, елементи бренда, піктограми бренда,

декоративне оформлення бренда, принципи дизайну, символіка тощо.
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Зображення 15: візуальна айдентика бренда It’s All About U — логотип, слоган, віджети
Джерело: Основні принципи туристичного бренда України, Національне агентство з туризму та курортів, Київ, січень 2014 р.

UKRAINE NOW! (УКРАЇНА ЗАРАЗ!)

•

З іншого боку, український уряд ініціював новіший і незалежний процес створення нового бренда,
намагаючись представити імідж України в більш позитивному ключі після нещодавньої кризи в південних і
східних регіонах країнах.

•

Бренд Ukraine Now було розроблено агенцією Banda. Цей проект став наймасштабнішою міжнародною
маркетинговою кампанією від українського уряду (з 2018 року), ключовою метою якої є створення
більш позитивного іміджу Україні на світовому ринку, приваблення інвестицій до країни та підвищення її
туристичного потенціалу. Візуальна айдентика бренда отримала у 2018 році винагороду Red Dot Design
Award. Це міжнародна відзнака в області дизайну продуктів і комунікацій від Design Zentrum Nordrhein
Westfalen (місто Ессен, Німеччина).

•

За підтримки уряду Великої Британії було проведено дослідження сприйняття України закордоном.
Результати показали, що Україна асоціюється з трьома наступними поняттями: «корупція», «революція» і
«військові дії».

•

Досвідчені туристи, які ніколи не були в Україні, вважають українців закритими, агресивними та
нетолерантними людьми. Цей образ передусім сформований на основі того, що вони бачать і чують у
новинах, зокрема сцени жорстокості в українському парламенті та протягом футбольних матчів, що
транслюються по телебаченню. За такої репутації важко залучити інвестиції та туристів до країни. Однак
багато туристів, які відвідали Україну принаймні один раз, змінюють свою думку та відзначають українську
гостинність, прекрасні краєвиди, культуру та архітектуру.

Зображення 16: візуальна айдентика Ukraine Now — логотип, слоган, віджети
Джерело: агентство Banda, 2018 рік

•

У період із 2014 до 2018 року Україна намагалася розробити свій унікальний імідж відповідно до своїх
цінностей, символів і традицій (туристичний бренд від 2014 року), а також створити образ безпечної,
відкритої та сучасної країни, готової до міжнародного бізнесу та туризму (бренд від 2018 року).

•

Обидва бренда мають свої переваги та послідовні ідеї, які було розроблено якісно, проте вони дещо
протирічать один одному з огляду на їх місії та установки. Наша команда розглянула обидва бренди з точки
зору маркетингу/просування.
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Зображення 17: аналіз двох брендів України, що використовуються сьогодні
Джерело: HDC

Внутрішні
аргументи

Зовнішні
аргументи

1

Україна відома своєю великою площею та асоциюється
з природою та сільським господарством.

7

Україна не пояснює свій вміст або ділову пропозицію
ринку з потенційним попитом.

2

Наразі імідж України все ще пов’язують із хаосом і має
негативне сприйняття на ключових емісійних ринках
ЄС і світу.

8

Аспекти, що пошируюються через візуальні складові
брендiв України не/частково відповідають аспектам,
важливими для споживача.

3

В основному Україна — це бренди, якi світ сприймає
загалом і відомi на туристичном ринку.

9

4

Бренди України мають високий потенціал завдяки своїй
релевантності та репутації.

Україна не використовує окремого символу, що
виділяє бренди з-поміж конкурентів і створює чіткий і
диференційований зв’язок.

10

Брендам бракує інформованості, що впливає на силу
брендiв.

11

Бренди не позиціонуються на рівні «натхнення» та
скоріше сприймаються як бренди середньої цінності.

12

Вонi сприймаються як графічнi елементи (не емоційнi),
що обмежують їх асоціації з іншими ринками.

5

Україна асоціюється з позитивними відпочинком,
зокрема місто Львів, місто Київ і узбережжя Чорного
моря.

6

Це бренди, якi позиційованi споживачем за сильною
системою цінностей природи та культури.

Стратегічний маркетинговий аналіз обох брендів стосовно підвищення їх потенціалу виявив сім ключових
проблем (під ключовими проблемами маються на увазі фактори, які слід тримати під ретельним контролем,
щоб досягти визначених для бренда цілей і не сповільнити цей процес).
Зображення 18: ключові проблеми розвитку українського туристичного бренда
Джерело: HDC

3

Відсутність міфів бренда,
піктограм, символів і музики

↓

↓

↓
5

Відсутність української
системи брендінгу

6

Відсутність управління
брендом

↓

Низька сила бренда
та процес адаптації

Слабке позиціонування, вихідні дані
та візуальна складова бренда

↓

4

2

↓

Кілька зображень
і сприйняттів бренда

↓

1

7

Відсутність індегрованої
стратегії бренда

1. Образи та сприйняття бренда

•

Ці образи та сприйняття (атрибути, цінності та індивідуальність) формують сам бренд. На ринку дуже мало
образів, пов’язаних з Україною, при цьому обидва бренди є простими, і між ними майже немає різниці.
Таким чином бракує диференціації, що зводить до мінімуму можливості його розвитку (і міжнародного
визнання). У світі, де люди купують бренд, а не продукт, Україна має слабку позицію.

2. Позиціонування, основні параметри та візуальне оформлення бренда

7

•

Належне позиціонування бренда дає змогу чітко визначити його унікальні переваги порівняно з
брендами конкурентів. У випадку України недостатня диференціація образів не дозволяє належним
чином позиціонувати її бренд. Це важливо, оскільки конкуренція брендів безпосередньо залежить від їх
позиціонування.

•

Бажане або оптимальне позиціонування визначене, проте Україні не вдалося ефективно поширити
інформацію про свій бренд на ринку, навіть враховуючи ті інвестиції, які останні два роки було направлено
на маркетинг і зв’язки з громадськістю7.

Звіти FutureBrand Country Index за 2014 і 2019 роки
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3. Міфи, значки, символи та музика бренда

•

Ці чотири елементи стають все важливішими супутніми складовими бренда. Вони допомагають
зрозуміти країну, викликають бажання відвідати її та сприяють обґрунтуванню придбання. Дуже
часто вони генерують емоціональні зв’язки між потенційним клієнтом і дестинацією. Усе це робить їх
потужними маркетинговими інструментами, які потребують активних і раціональних процесів розробки,
впровадження та керування.

•

До сьогодні Україна не мала запланованого, динамічного та раціонального підходу до використання свої
міфів, символів і музики для залучення нових клієнтів.

4. Сила бренда та процес прийняття

•

Ці два елементи є головними проблемами, до вирішення яких Україна має підійти серйозно. Такі недоліки
нівелюють решту маркетингових зусиль, впроваджених країною. Це проблема, яка терміново вимагає
особливої уваги.

•

Сила бренда знаходиться на дуже низькому рівні, передусім унаслідок низької диференціації образів і
розуміння. Потенційні клієнти знають про те, що Україна існує, проте вони не мають жодного уявлення,
чи є на її території предмети їх інтересу або що вони можуть побачити або зробити в цій дестинації.
Аналогічним чином, вони не розуміють переваг проведення своєї відпустки в Україні. До тих пір, доки
ситуація не зміниться, усі маркетингові заходи та промо-акції будуть давати низькі результати.

•

Низька ефективність процесів сприйняття бренда зумовлена недостатнім рівнем знань про Україну та її
розуміння як туристичної дестинації.

5. Система брендингу

•

•

Системи брендингу у світових туристичних дестинаціях поступово стають складнішими, а також
спостерігається тенденція до використання наступних ініціатив:

•

Бренди продуктів: найкращі спа-курорти Австрії, готелі-пам’ятки Ірландії, унікальний відпочинок у
Канаді;

•

Ярлики продуктів: міста мистецтв Іспанії, найкращі панорамні види Німеччини, блакитні круїзи в
Туреччині;

•
•

Підтвердження якості: найкращі пляжі світу за версією Condé Nast, найкращі конференц-центри ICCA;
Регіональні: Коста-дель-Соль, Істрія тощо.

Дестинації розробляють власні системи брендингу для захисту своїх позицій на ринку або отримання
частки на ринку за рахунок вищої конкурентоспроможності, зріст якої зумовлюють створення нових
брендів. Україна не має власної системи брендингу (регіональної, дестинації, тематичної або іншого
типу), що суттєво зменшує її шанси на успішну конкурентну боротьбу з іншими представниками на ринку.
Ця проблема особливо відчутна на платформах онлайн- і мобільного просування, оскільки вони доволі
швидко стають єдиними місцями присутності клієнтів будь-яких сегментів.

6. Управління брендом
В Україні немає діючого механізму, який гарантував би правильну реалізацію стратегії бренда. Більш того,
варто переконатися, що образ бренда, його сприйняття, атрибути, цінності, індивідуальність і позиціонування
враховуються всіма, хто працює над розробкою бренда та проведенням маркетингових заходів. Для цього
Україні необхідно ініціювати заснування Національного агентства з просування, яке фінансується урядом
і займається просуванням національного туристичного бренда та українського туризму на іноземних
ринках відповідно до структури бренда.

7. Інтегрована стратегія бренд-комунікації
Ця стратегія включає все те, що зазначене вище агентство буде робити для просування туризму, що
дозволить підвищити силу бренда України та спростити його сприйняття. Україні потрібен ряд стратегій
(наразі відсутні), які б дозволили бренду підвищити свій потенціал та оптимізувати його сприйняття
цільовою аудиторією. Ці стратегії мають визначати адресатів повідомлень, засоби, партнерів тощо, що
дозволить досягти встановлених цілей.
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5. ОЦІНКА СИСТЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
5.1. Аудит зацікавлених сторін
• З метою реалізації проекту команда склала список релевантних цільових осіб/закладів, який було
відкориговано та схвалено ЄБРР. Список осіб, що проходили інтерв’ю, надано в розділі A.13 Додатків.
• Окрім персональних інтерв’ю були також проведені додаткові онлайн-опитування та опитування
телефоном у неструктурованому форматі.

5.1.1. Зіставлення зацікавлених сторін
Зацікавлені сторони в галузі туризму України загалом згодні з ключовими проблемами сектора, при
цьому вони не мають між собою жодних конфліктів інтересів, які б ускладнювали подальший розвиток
галузі. Проте існує певна недовіра між представниками державного та приватного секторів, зумовлена
історичними та організаційними факторами, зокрема тим фактом, що приватний сектор офіційно не бере
участі в прийнятті рішень, а відтак ці дві групи не взаємодіють на регулярній основі.

•

У межах методології аналізу зацікавлених сторін наша команда намагалася визначити потенціал
(можливості), мотивацію (потреби, інтереси) і можливі конфліктні моменти (задачі) інших груп зацікавлених
сторін.

•

Враховуючи модель управління українського туризму, було визначено перелічені нижче ключові групи
зацікавлених сторін (що мають безпосередній вплив на розвиток туризму):

•

•
•
•
•
•
•

уряд України;

•
•

туристичні асоціації та/або некомерційні організації;

Департамент туризму та курортів при Міністерстві торгівлі та економіки;
департаменти туризму на регіональних рівнях (областях);
департаменти туризму в містах/на рівні муніципалітетів;
міжнародні інвестори/партнери;
місцеві представники малого та середнього бізнесу, що спеціалізуються на туризмі або зацікавлені в
туристичній сфері;
ринок – ринок збуту та посередницькі організації.

Нижче наведено схему зіставлення зацікавлених сторін за групами, яку було підготовлено за результатами
інтерв’ю із зацікавленими сторонами.

Зображення 19: схема зіставлення зацікавлених сторін — уряд
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•
•
•

Конкурентна система/ законодавча
база (туристична земля, податки,
пляжі, нові бізнес-моделі, статистика,
контроль);
Спеціальні статті фінансування;
Професіоналізація державного
маркетингу;
Реформи системи освіти;
Активація державної власності
Донорські фінансування

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•
•
•
•

Більший обсяг туристів і приплив
валюти
Інвестиції
Робочі місця

ПРОБЛЕМИ

•
•

Розвиток регіонів

•

Туризм як ринок для інших галузей і
зокрема сільського господарства

•

Сталий розвиток зон, що потребують
розвитку
Загальне покращення іміджу України
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Децентралізація туризму та концепція
DMO
Приваблення глобальних інвесторів і
брендів
Недостатньо крупних привтаних
компаній в туризмі як партнерів
Потенціал та ефективність
управління.

Зображення 20: схема зіставлення зацікавлених сторін — Департамент туризму та курортів (при Міністерстві
економічного розвитку та торгівлі)
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•

Планування/нормативне
регулювання лідерства
Головний уніфікований туристичний
реєстр
Офіційна/неофіційна співпраця
(з органами, відповідальними за
територіальне управління, культуру
тощо)

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•
•

Інші види відповідальності за
сертифікацію (шкільні програми,
якість тощо)

Підвищений потенціал (люди/
фінансування)
Коригування законодавства
Інституційна підтримка
Простіший доступ до
запропонованого законодавства
Посилення контролю за виконанням
законів і пов’язані механізми

ПРОБЛЕМИ

•
•
•
•

Розвиток людських ресурсів
Розвиток і/або передача
маркетингової функції в туризмі
Розподіл обовязків серед місцевих/
регіональних/національних органів
управління
Представлення суб’єктів приватного
сектора

Зображення 21: схема зіставлення зацікавлених сторін — департаменти туризму в регіонах
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•
•

Розробка регіональних туристичних
продуктів
Створення конкурентоспроможних
умов (координація всіх регіональних
департаментів)
Регіональний маркетинг/брендінг
Планування на регіональному рівні
Стандартизація та якість

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•

Чіткий та сучасний розподіл
відповідальності на національному,
регіональному рівні та рівні
дестинацій («між двох вогнів»)

ПРОБЛЕМИ

•
•

Бюджети відповідно до обов’язків

•

Залучення приватного сектора/
співпраця

•

Інструменти/можливості для роботи

Професіоналізація
Створення механізму та розвиток
людських ресурсів
Проблеми з транспортом/ погана
доступність у більшій частині країни
Доступ представників приватного
сектора до управління на
регіональному рівні

Зображення 22: схема зіставлення зацікавлених сторін — міські департаменти туризму
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

Розробка продуктів

•

Програми підвищення
конкурентоспроможності (розмітка,
якість тощо)

•

Брендінг/маркетинг міст

•

Початок/ координація проектів із
залучення капіталу

•

Гармонізація законодавства (місія,
фінансування)
Можливості для більшого залучення
приватних партнерів
Проекти капітального будівництва за
підтримки уряду

ПРОБЛЕМИ

•
•
•

Встановлення чітких місій, завдань і
відповідальностей
Обмежений потенціал (людські
ресурси та фінанси)
Узгодження з туристичними
організаціями інших рівнів

Розширення міжнародного
представництва українського
туризму

Зображення 23: схема зіставлення зацікавлених сторін — міжнародні інвестори/партнери
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•

Великі готелі в містах
Великі курорти (морські/гірські)
Ресторани/мережі ресторанів
Міжнародний маркетинг/посередники
з продажу

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•
•

Прозорі умови гри
Ефективне управління
Конкурентні умови фінансування
Ефективний міжнародний маркетинг
України та ї дестинацій
Компетентна система управління
туризмом

54

ПРОБЛЕМИ

•
•
•
•

Пошук «першопроходців»
Плаво власності на землю
Гарантії безпеки/захисту
Корупція

Зображення 24: схема зіставлення зацікавлених сторін — місцевий малий і середній бізнес у сфері туризму
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•

Розвиток продукту (DMC, туристичні
оператори)
Альтернативне розміщення (хостели,
B&B, сільські об’єкти)
Переклад
Інновації для більшості складових
ланюжка вартості (кейтеринг,
культура, розваги, сувеніри, місцевий
транспорт)

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•
•
•

Конкурентні умови фінансування
Стабільні умови та чітке регулювання
Участь/представництво інтересів
при прийнятті рішень
Ефективніший міжнародний
маркетинг України

ПРОБЛЕМИ

•
•
•
•

Освітні можливості

Реєстрація/категоризація всіх МСБ
у сфері туризму
Перехід від сірою до офіційної
економіки
Формування потенціалу
Формування довіри до органів
державного сектора

Внутрішній маркетинг туристичної
стратегії/можливості для МСБ

Зображення 25: схема зіставлення зацікавлених сторін — асоціації та громадські організації
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•
•
•

Представництво груп зацікавлених
сторін
Формулювання запитів/правових
рекомендацій
Функція контрольних механізмів
Дослідження

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•

Офіційна участь у переговорах/
«всеохоплююче управління»
Модель PPP в управлінні туризмом
Збільшення загальних бюджетів для
туристичної галузі
Професіоналізація

ПРОБЛЕМИ

•
•
•
•

Лобіювання

Розробка/просування членства
Розбудова/вибір ключових асоціацій/
НДО
Підтримка конструктивного внеску
проти самовисування
Гарантія професіоналізму
(«профспілковий рух»)

Міжнародні комунікації

Зображення 26: схема зіставлення зацікавлених сторін — ринок (клієнти та посередники)
Джерело: HDC

МОЖЛИВОСТІ

•
•
•
•

Високі обсяги продажів для певних
продуктів (діловий туризм/тури
вихідного дня)
Сарафанне радіо/блоги як
ефективний спосіб покращення іміджу
Внутрішній ринок — пілотний проект
для інновацій
Іноземний ринок — кінцеве
тестування розроблених туристичних
продуктів

ІНТЕРЕСИ/БАЖАННЯ/ ПОТРЕБИ

•
•
•
•
•
•

Детальна інформація та презентація
продуктів
Забезпечення безпеки/захисту та
гарантії
Можливості бронювання
Ціна-якість
Досвід знайомства з Україною з точки
зору місцевого жителя — історії,
спогади, досвід
Розвиток туристичної діяльності на
території

ПРОБЛЕМИ

•
•
•
•

Покращення репутації
Цінна пропозиція (маркетингова
стратегія)
Формування пакетів продуктів
(слабкість туристичного ланцюжка
вартості, управління дестинаціями)
Управління та контроль у туризмі
(стандарти надання продуктів,
випадки невідповідності «цінаякість»)

5.1.2. Результати та ключові недоліки конкурентоспроможності
У ході інтерв’ю зацікавлені сторони виділили наведені нижче ключові проблеми по кожній із представлених
нижче складових туристичної системи.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ/УПРАВЛІННЯ

•
•

Закон «Про туризм» є застарілим і потребує внесення змін.
Позиція профільного департаменту при міністерстві є нераціональною — проблема полягає в тому, що
представники законодавчого органу не мають практичних знань і розуміння того як працює сектор, а
рішення приймаються виключно на політичній основі (у чому не має жодного сенсу).
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•

Загальне відчуття хаосу та поганого управління в туристичному секторі («Не можна сказати, що управління
погане, його просто не існує.») — більшість респондентів висловили думку про те, що управління туризмом
у країні погіршилося, а центральні органи управління ще ніколи не були настільки обмеженими у своїх
можливостях.

•

Відсутність єдиного механізму управління характерна для всього державного сектора та на 100% відповідає
територіальній організації країни, що суперечить раціональним туристичним практикам.

•

Нечіткий розподіл повноважень між органами національного/регіонального/місцевого управління
туризмом.

•

Надходження/податкові кошти (туристичні податки) не відокремлені від інших бюджетних надходжень
(тобто всі кошти, отримані від туризму, не залишаються в туризмі, як це відбувається в інших країнах).

•

Проблеми із забезпеченням дотримання законодавства, особливо що стосується відповідних правил і
постанов, виданих міністерством.

•
•

Категоризація готелів не є обов’язковою умовою.

•

Статистика в галузі туризму не передбачає проведення раціонального аналізу сектора.

Малому та середньому бізнесу, що працює на умовах єдиного податку, було надано можливості для
розвитку, однак це призвело до статистичного безладу (реєстрація).

ДОСТУПНІСТЬ

•

Доступність міжнародних авіаліній є однією з головних переваг, однак вони не використовуються повною
мірою з огляду на сполучення та пропускну можливість (слід зауважити, що 70% міжнародного туристичного
трафіку в аеропорті складає вихідний пасажиропотік, а 30% — вхідний), при цьому цей тип транспорту має
всі можливості для досягнення швидких результатів.

•

Залізнична мережа між головними міськими дестинаціями знаходиться в гарному стані, однак користується
обмеженим попитом у багатьох туристичних продуктах, а особливо тих, які націлено на міжнародних
туристів.

•

Автодорожнє сполучення між дестинаціями погане, у той час коли розвиток туризму як процес має
виконуватися узгоджено та відповідно до програми розвитку транспортної інфраструктури.

•

Таксі та відповідні транспортні онлайн-платформи потребують нормативного регулювання та забезпечення
контролю за дотриманням установлених норм.

БРЕНДИНГ

•

Відсутність послідовної стратегії розвитку бренда (існує кілька брендів, немає супутніх маркетингових
заходів).

•
•
•

Погане управління брендом і його використання.
Бренд-портфоліо не включає в себе всі складові продукти та дестинації (ієрархія продуктів).
Не проводяться опитування, які б дозволили ефективно управляти брендом.

МАРКЕТИНГ

•
•
•
•

Зосередження на офлайн-засобах, замість орієнтації на онлайн-ресурси.

•

Маркетингова складова розвитку продукту функціонує погано та лише у великих містах-дестинаціях.

Маркетингові бюджети є обмеженими та фрагментованими.
Відсутність систематичного маркетингу за кордоном.
Відсутність узгодження/координації між айдентикою та матеріалами на різних рівнях (дестинація, регіон,
місцевість).

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

•
•

Відсутність туристично-інформаційних вказівників.
Відсутність більшості складових туристичної інфраструктури.
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•

Недостатня кількість туристично-інформаційних центрів, низька доступність і поширення інформації серед
відвідувачів у цілому.

•
•

Відсутність контролю якості/маркування.
Недостатній контроль за забезпеченням дотримання законодавства навіть для тих елементів, які визначено
законами/постановами.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЗАГА ЛЬНІ УМОВИ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

•
•
•
•

Безпека/надійність/упевненість
Корупція
Доступ до фінансів
Негативні тенденції до доступності робочої сили (однак ситуація більш позитивна порівняно із Західною
Європою).

5.2. Оцінка ланцюжка формування додаткової вартості
в туризмі
5.2.1. Вступ
•

Спочатку ланцюжок формування вартості в туризмі був теоретичною системою, що базувалася на
авторській ідеї Майкла Портера, який власне запропонував поняття ланцюжка.

•

Ланцюжок формування додаткової вартості — це ряд заходів, до яких вдається компанія для представлення
цінного продукту або послуги на ринку. Поняття використовується в бізнес-менеджменті та було вперше
описане Майклом Портером у 1985 році у його бестселері «Конкурентна перевага: створення та підтримання
найвищої ефективності» (Джерело: англомовна сторінка Вікіпедія Value Chain).

Зображення 27: ланцюжок формування додаткової вартості в туризмі
Джерело: ВТО ООН та Комітет Ради ІСО з надання допомоги країнам, що розвиваються, 2013 рік
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•

Ланцюжок формування вартості передбачає аналіз того як формується цінність продукту або послугу для
споживача на етапах виробництва або розробки.

•

З кінця 1990-х і на початку 2000-х років ця модель була адаптована до туризму, коли було розроблено перші
теоретичні основи.

•

У період із 2005 до 2010 року міжнародні установи, зокрема ВТО ООН та інші незалежні консультаційні
агентства, розробили ряд різноманітних практичних технологій і принципів оцінки ланцюжка формування
вартості в туризмі.

•
•

Сьогодні ця оцінка є стандартним інструментом для планування та управління дестинаціями.
Нижче представлено модель ланцюжка формування вартості, запропонована ВТО ООН.

5.2.2. Процес оцінки
•

Команда проекту розробила оптимізовану версію моделі оцінки ланцюжка формування вартості з метою
оцінки туризму в Україні.

•

Щоб забезпечити максимально об’єктивну та ефективну оцінку, команда проекту запросила до участі
різних експертів України, що спеціалізуються на туризмі.

•

Критеріями для включення до оцінки були вичерпні знання та досвід роботи в туристичній галузі України, а
також висока кваліфікація з відвідування міжнародних туристичних дестинацій.

•
•

Кінцевий перелік експертів, вибраних для участі в оцінці, надано в розділі A.14 Додатків.

•

Середня оцінка кожної складової обчислювалася як середнє значення всіх балів, а оцінка кожної ланки
ланцюжка формування вартості (тобто розміщення, транспорт тощо) — як середнє значення всіх оцінок
складових у межах ланки.

Фахівці повинні були оцінити різні складові ланцюжка формування вартості в туризмі в діапазоні від 1 до 5
балів (де 1 — найнижчий бал, 5 — найвищий бал).

5.2.3. Результати
Категорія кейтерингу має найкращі показники, при цьому найгірша ситуація в українському ланцюжку
формування вартості має маркетинг, пасажиропотік/доступність.

Зображення 28: ланцюжок формування вартості в туризмі — результати оцінки
Джерело: HDC, на основі результатів інтерв’ю та висновків експертів, липень 2019 року

ДО ПРИБУТТЯ
Інформація
та презентація
Доступність і транспорт

2,67

ДЕСТИНАЦІЯ
Розміщення

2,64

Кейтеринг
2,69

Туристичні ресурси
й інфраструктура
HR та соціальні фактори
Екскурсії
Супровідні послуги
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3,34

3,13

3,62

2,96

3,43

3,49

3,39

ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ
Товари ручної
роботи/сувеніри

3,41

3,41

Зображення 29: ланцюжок формування додаткової вартості — результати оцінки (2)
Джерело: HDC, на основі результатів інтерв’ю та висновків експертів, липень 2019 року

Кейтеринг

3,62

Екскурсії та тури

3,49

HR та соціальні фактори

3,43

Сувеніри ручної роботи

3,41

Супровідні послуги

3,39

Розміщення

3,13

Туристичні ресурси та інфраструктура

2,96

Доступність і транспорт

2,69

Інформація та презентація

2,64

•

Результати, згруповані за етапами проведення дослідження, демонструють, що за оцінкою експертів
Україна має найнижчий показник на етапі «До прибуття», що є доволі прогнозованим і загалом відповідає
даним звіту ВЕФ щодо конкурентоспроможності галузі туризму та подорожей в Україні.

•

Етап «Дестинація» має значно кращі показники, однак категорія «Туристичні ресурси та інфраструктура»
отримала середню оцінку нижче 3, що знову ж відповідає даним звіту ВЕФ.

•
•

Етап «Після прибуття» отримав відносно гарну оцінку, однак вона має найменший вплив на загальну картину.
Детальна оцінка складових ланцюжка представлена в розділі A.15 Додатків.

5.3. Оцінка ключових продуктів
СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІННОСТІ ТА ЗУСИЛЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ТУРИЗМІ

•

На початку нової ери розвитку туризму Україна, з одного боку, зіткнулася з необхідністю прискорити
відродження успадкованої туристичної інфраструктури та супраструктури, а з другого — перед нею виникає
проблема раціонального використання численних збережених пам’яток і розробки наразі недорозвинених
категорій і серій туристичних продуктів.

•

Ми повністю впевнені, що відродження успадкованої структури є пріоритетним завданням не лише з огляду
на їх економічну ефективність для повернення на міжнародний ринок, але й передусім через той факт, що в
розвинутих на цей час дестинаціях підвищити рівні пропозиції та конкурентоспроможності простіше, а це
формує міцнішу основу для маркетингових заходів.

•

У цьому контексті найважливіше питання полягає в тому, як ефективно розпочати підвищення
конкурентоспроможності та привабливості туристичних продуктів/серій у короткостроковій і
середньостроковій перспективі. Наш інструмент оцінки, що має назву «співвідношення цінність-зусилля»,
виділяє термінові та нетермінові проблеми, які потребують вирішення на національному (і регіональному)
рівні та дозволять підвищити конкурентоспроможність/привабливість категорій продуктів національного
туризму/серій.

•

Туристи вибирають дестинацію за своїм сприйняттям співвідношення «цінність—зусилля». Цінність — це те,
що дестинація повинна пропонувати туристам (пам’ятки, види діяльності, послуги тощо). Зусилля — це те,
що дестинація «вимагає» від туристів (незручності, непевності, фінансові та інші витрати).

•

У якості висновку хочеться зазначити, що реальною конкурентною є та перевага, яка допомагає успішно
конкурувати на міжнародному ринку туризму, пропонуючи ринку цінність вищого рівня при такому ж рівні
зусиль, які потрібно докласти туристу в інших дестинаціях. Туристичні дестинації шукають можливостей
для створення (і підтримки) важливих емоційних і раціональних переваг у таких наведених нижче областях.
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Зображення 30: формула визначення співвідношення «цінність-зусилля»
Джерело: HDC

Що ми пропонуємо туристам (ЦІННІСТЬ)

Результат для гостей

«Відчуття»

Якість послуг

Відчуття небезпеки

Незручності

Ціна

ЦІННІСТЬ ЗУСИЛЬ
ДЛЯ ТУРИСТІВ

Що ми очікуємо від туристів (ЗУСИЛЛЯ)

Зображення 31: оцінка матриці цінності
Джерело: HDC

Середній рівень

Високий рівень

Пов’язана з бізнесом
супраструктура
Природні ресурси
Різноманітність пропозиції в
регіонах

Найвищі результати для туристів полягають
у щоденній бізнес-діяльності, різноманітність
природніх ресурсів і різномаїття пропозиції
у регіоні, у той час коли найвищі показники
в категорії «Відчуття» отримують відчуття
неспаплюженої природи та можливість
побачити Чорне море те велику річку Дніпро,
що в нього впадає.

Незмінні та неспотворені
природні парки
та заповідники
Річки та Чорне море

Придатні для туризму
дестинації

Доброзичливе і готове надати
допомогу місцеве населення

Різноманітність і якість:
активності/ турів
подій
гастрономії

Краєвиди

Професіоналізм
постачальників туристичних
послуг

Під час інтерв’ю було визначено — більшість
української пропозиції знаходиться на
середньому рівні — це критично з огляду
на той факт, що в разі невиправлення цих
проблем найближчим часом усі зазначені
вище елементи можуть перетворитися на
значні перепони.

Якість наданої інформації

Ці елементи потребують невідкладної
уваги, однак з іншої сторони їх неможливо
усунути за короткий проміжок часу — тому
слід ініціювати систематичні процеси, які
в короткостроковій перспективі зможуть
значною мірою покращити ситуацію для
гостей.

Зони для активності (піші
прогулянки/біг, велосипед)
Магазини та їх різномаїття

Низький рівень

Класифікація
та категоризація розміщення
Транспортна інфраструктура

Загальний імідж України
(як країни та як туристичної
дестинаціії)

Мовний/писемний бар’єр

Презентація туристичних
пам’яток (культурних,
природніх та інш.)
Сувеніри
Міська/ архітектурна
естетика

Результати для туристів

«Відчуття»

Якість послуг

Матриця співвідношення «цінність–якість» надає напрямок усьому українському туризму, а саме на чому
слід зосередитися галузі в короткостроковій, середній і довгостроковій перспективі задля покращення
середи функціонування категорій і серій туристичних продуктів.

Оцінка українського туристичного продукту
Незважаючи на різноманітність і привабливість української структури (як зазначено в матриці «співвідношення
цінність-зусилля»), у ній відсутній належний профіль туристичних продуктів. Зокрема в системі всіх ключових
туристичних пам’яток початкові пропозиції було створено 20 або більше років тому назад. У зв’язку з
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відсутністю України на міжнародному туристичному ринку розваг, ситуація залишається незмінною і відтак
не має більшої сили для надання належної пропозиції споживачам. Успадкована туристична супраструктура
здебільшого створено для задоволення потреб внутрішнього/регіонального туристичного ринку, особливо
ринків, чутливих до змінення цін. Це можна пояснити тим фактом, що за часів Радянського Союзу розвиток
туризму був зосереджений здебільшого на регіоні Чорного моря, у той час коли туристична супраструктура
розвивалася більше у периферійних регіонах або континентальній частині України.
Зображення 32: оцінка матриці зусиль

Високий рівень

Джерело: HDC
Культура трафіку

Доступність дестинацій

Послуги громадського
транспорту

Система пішохідних шляхів/
велосипедних доріжок/
маршрутів для гірських
велосипедів

Паркування
Доступність автошляхів
Центральний туристичний
веб-портал

Доступність повітряного
сполучення
Екологія та захист природи
Туристичне оснащення в
дестинаціях
Доступність національних
заповідників і природних
парків

Найнижчі рівні незахищеності пов’язані з
поточною моделлю управління туризмом і
роботою галузі, де основними елементами є
дорожній рух, інформація на центральному
туристичному порталі (формують дуже
сильне відчуття незахищеності).

Цінність-якість:
Екскурсії та тури
із супроводом

Категорії середнього рівня здебільшого
пов’язані з оперативним рівнем і легко
усуваються/покращуються
за
рахунок
координації та спрощених планів дій.

Цінність-якість:
Кейтеринг

Наразі майже немає елементів, що мають
найвищий рівень, за винятком кейтерингу.

Брошюри та промо-матеріали
(офлайн і онлайн)

Пропозиція та послуги
місцевих агенцій/
туроператорів
Онлайн-бронювання
Медичне страхування для
туристів
Безпека

Низький рівень

Середній рівень

Коричнева розмітка

Цінність-якість:
Автентичні сувеніри
Розміщення

Незахищеність

Незручності

Цінність

Якщо розглядати еволюцію туристичного продукту, то в першу чергу слід оцінити, де знаходиться український
туристичний продукт зараз і як має виглядати майбутнє портфоліо продуктів, яке можна було б розвинути
в середньо- та довгостроковій перспективі. Що стосується поточного портфоліо, то Україна має наступні
продукти в ньому (згідно з результатами інтерв’ю із зацікавленими сторонами, отриманими промоматеріалами та відвідуваннями Києва, Львова та Одеси):

•
•
•

діловий туризм (здебільшого повсякденний бізнес),
відвідування міста (включаючи різноманітні тури),
відпочинок на морському узбережжі (традиційний курортний продукт).

Оцінка загальної конкурентоспроможності українських туристичних продуктів починається з поділу на 5
категорій конкурентоспроможності та 5 категорій привабливості, а саме:

•

Оцінка конкурентоспроможності, що базується на обсязі, очікуваному зрості, середньому денному
споживанні, внеску до іміджу та конкурентного середовища.

•

Привабливість розглядає категорії частки ринку, силу образу, доступність, здатність до диференціації та
рівень регулювання пропозиції.

•

Кожна з категорій конкурентоспроможності та привабливості має власний показник у категорії загального
обчислення, наприклад, обсяг складає 30 % від загальної оцінки, очікуваний зріст складає 4 %, денні
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витрати — 8 %, частка ринку — 15%, здатність до диференціації — 10 % тощо.

•

Кожен туристичний продукт (категорія та серія продуктів) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів
(де 0 — не впливає на конкурентоспроможність і привабливість, а 10 — максимально впливає на
конкурентоспроможність і привабливість).

Зображення 33: модель оцінювання конкурентоспроможності/привабливості — пояснення
Джерело: HDC

Опис

Привабливість України
у категорії
продуктів/серії

Конкурентоспроможність України у категорії продуктів/серії

Елемент оцінки
1. Обсяг			

30 %

Кількість міжнародних туристів

2. Очікуваний зріст		

4%

Зростання (фактичне, не відносне) кількості туристів у наступні 5 років

3. Денні витрати		

8%

Середні щоденні витрати в категорії продуктів/серії

4. Вплив на загальний імідж

5%

Категорія продуктів/серія, що має позитивний вплив на загальний імідж

5. Вибір продуктів постачальників 8 %

Кількість зацікавлених сторін, що пропонують категорію продуктів/серію

1. Частка на ринку		

15 %

Частка прибуттів відносно загальної кількості прибутих туристів

2. Сила бренда		

8%

Сила українського бренда, зв’язки з атрибутами (досвід, якість послуг) і рівень
диференціації

3. Доступність		

8%

Транспортні сполучення (повітряний, автомобільний, залізничний або водний
транспорт) з головними ринками та дестинаціями для використання цієї категорії

4. Потенціал до диференціації

10 %

Доступність ресурсів і туристичні пам’ятки, що штовхають до користування певної
категорії продуктів/серії продуктів/серії

5. Відкоригована пропозиція

4%

Доступність пропозиції для ключових ринків з використання категорії продуктів/
серії в Україні (мова, гастрономія, типологія розміщення тощо)

Враховуючи національну структуру поточних категорій продуктів (діловий туризм, тури вихідного дня
та курортний туризм), а також серії національних продуктів (тематичні програми/тури, вихідні за містом,
медичний туризм тощо), портфоліо продуктів і серії продуктів в Україні знаходяться в загальній категорії
продуктів/матриці разом із категоріями продуктів/серіями, що мають потенціал у майбутньому (на основі
даних, отриманих під час інтерв’ю з ключовими зацікавленими сторонами та фахівцями). Ця практика
необхідна для оцінки загальної конкурентоспроможності/привабливості портфоліо туристичних продуктів
України:
Зображення 34: портфоліо категорій/серій продуктів
Джерело: HDC

MICE / ДІЛОВИЙ ТУРИЗМ

КУРОРТНИЙ (ПЛЯЖНИЙ)
ТУРИЗМ

ТУРИ ВИХІДНОГО ДНЯ

ТУРИ/КУЛЬТУРА

Щоденні ділові зустрічі та інші види
ділової активності

Уікенд

Основна літня відпустка

Гран-тур до України

Короткий відпочинок

Коротка поїздка до моря

Мотиваційні поїздки

Культурні вихідні

Малі/середні конференції

Події

Тематичні поїздки (паломництво,
культура-музеї, галереї, наука,
природа тощо)

Конгреси

Романтичні поїздки

Активний відпочинок на морі
(лодки, велосипеди, прогулянки/
походи)

Події

Романтичний відпочинок на морі

Універсальні тури (географічні або
до пам’яток)

Відпустка на морі в міжсезоння

Річкові круїзи
Круїзи Чорним морем

СПЕЦІАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ
Національні парки та заповідники
Сільський туризм/ферми та
проживання в сільській місцевості
Спеціальність (спостереження
за птахами, дикою природою,
мисливство, риболовля, їзда на
конях тощо)
Етно/ фольклор/автентичні
народні традиції

ПРИГОДИ/СПОРТ

ГАСТРОНОМІЯ

Помірна активність (прогулянки,
велосипеди, гірські велосипеди,
походи, каякінг, каное)

Вино та винні маршрути
Місцева гастрономія (їжа та напої)
Агротуризм/ агроферми

Інтенсивна активність (альпінізм,
спелеологія, рафтінг, віндсерфінг,
кайтсерфінг тощо)
Підготовка до професійних
спортивних подій (спортивні
команди, окремі спортсмени)

ЗДОРОВ’Я/ОЗДОРОВЛЕННЯ
Оздоровчий туризм (спа,
оздоровлення, масаж,
косметологічні процедури тощо)
Медичний туризм (підтримка
здоров’я, штучне запліднення,
стоматологія, пластична хірургія,
ботокс тощо)
Медичні процедури/ лікування
(лікування раку, важкі види
хірургічного втручання,
трансплантація тощо)

Спортивні події
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Наша команда оцінила вісім туристичних продуктів, серед яких було 34 серії продуктів, при цьому всі з них
мають доступні природні, культурні ресурси та ресурси дестинацій.
Зображення 35: оцінка категорій продуктів національного туризму
Джерело: HDC, на основі отриманих даних і висновків експертів, липень 2019 року.

Діловий туризм/MICE

5,75*

Тури вихідного дня

5,25

Пляжний (курортний) відпочинок

4,48

Тури/культура

3,91

Оздоровлення/велнес

3,37

Гастрономія

3,31

Спеціальні інтереси

3,15

Пригоди/спорт

2,86

* Туристичні продукти 1-3 потребують розвитку, 4–6 частково розвинуті туристичні продукти, 7–10 повністю розвинутий туристичний продукт

Серії продуктів у кожній категорії оцінювалися за попереднім розподілом категорій, таким чином після
розміщення серій у матрицю конкурентоспроможності/привабливості, було отримано наведений нижче
результат.
Зображення 36: оцінка серій продуктів національного туризму
Джерело: HDC, на основі отриманих даних і висновків експертів, липень 2019 року.
Щоденні ділові зустрічі та активності

7,41*

Уікенд

6,29

Основна літня відпустка

5,93

Малі/середні конференції

5,89

Події

5,72

Тур вихідного дня

5,62

Мотиваційна поїздка

5,61

Романтична поїздка

5,24

Події

4,90

Універсальні тури (географічний або тур до пам’ятки)

4,81

Романтична поїздка до моря

4,78

Короткий відпочинок на морі

4,63

Тематичні тури (паломництво, культура-музеї, галереї, наука, природа тощо)

4,60

Культурний уікенд

4,22

Конгреси

4,11

Оздоровчий туризм (підтримка стану здоров’я, штучне запліднення, стоматологія, пластична хірургія, ботокс тощо)

3,88

Міська гастрономія (їжа та напої)

3,87

Круїзи Чорним морем

3,64

Вино та винні маршрути

3,59

Відпочинок на морі в міжсезоння

3,57

Спеціальні інтереси (спостереження за птахами, дикою природою, мисливство, риболовля, їзда на конях тощо)

3,55

Медичні процедури/лікування (лікування раку, важкі хірургічні втручання, трансплантації тощо)

3,54

Активний відпочинок на морі (катання на лодках, велосипеди, прогулянки/біг)

3,50

Сільський туризм/ферми та проживання в сільській місцевості

3,36

Спортивні події

3,31

Національні парки та заповідники

3,29

Річкові круїзи

3,25

Гран-тур Україною

3,23

Помірна активність (прогулянки, їзда на велосипедах, їзда на гірських велосипедах, каякінг, каное)

3,22

Інтенсивна активність (підйом на гори, спелеологія, рафтінг, віндсерфінг, кайтсерфінг тощо)

2,76

Оздоровчий туризм (спа, оздоровлення, масаж, косметологічні процедури тощо)

2,70

Агротуризм/агроферми

2,46

Етно/фольклор/автентичні народні традиції

2,39

Підготовка до професійних спортивних подій (спортивні команди, окремі спортсмени або спортсменки)

2,16

* 1–3 туристичні продукти, що потребують розвитку, 4–6 частково розвинуті туристичні продукти, 7–10 повністю розвинуті туристичні продукти
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Загальна оцінка та аналіз категорій продуктів в українському туризмі/серії продуктів дали змогу зробити такі
висновки:

•

«Діловий туризм і тури вихідного дня» отримують оцінку вище 5, відповідно, це єдина категорія, що може
певною мірою конкурувати та приваблювати попит на міжнародному туристичному ринку (наприклад,
швидкі результати). Незважаючи на отриманий ними оцінку в 5 балів, слід нагадати про те, найвища
позначка на шкалі — 10. Таким чином, багато елементів у конкурентоспроможності та привабливості в цих
двох категоріях потрібно вдосконалювати в подальші роки.

•

Категорія «Пляжний туризм» (відпочинок на морському узбережжі) має вищий показник завдяки
привабливості для регіонального міжнародного ринку (тобто Білорусі, Молдови, Туреччини, Польщі
та частково країн Прибалтики). Якщо порівнювати фактичний рівень конкурентоспроможності з
середземноморськими курортами, то цей продукт не є конкурентоспроможним або привабливим для
ключових вихідних ринків.

•

«Тури/культура» займали б вищу позицію, проте тут існує перепона у вигляді конкурентоспроможності в
доступності трафіку (погана дорожня інфраструктура), тому категорія обіймає лише четверту позицію. Ця
категорія продуктів потребує ретельного управління та розвитку з огляду на її значно вищий потенціал,
аніж в інших типах категорій (міжнародний ринок турів великий і завжди відкритий до нових дестинацій,
при цьому цей туристичний продукт обіймає першу позицію після ділового туризму та турів вихідного дня).

•

Інші категорії продуктів знаходяться на початковому рівні розвитку і як категорії мають зосередитися на
серіях продуктів в категоріях, що вже є більш розвиненими.

•

У серіях продуктів повсякденні послуги «бізнес-для бізнесу» мають за оцінкою найвищий рівень
конкурентоспроможності та привабливості, однак цей продукт, що розвивається за класичним сценарієм,
а не з урахуванням специфіки туристичних дестинацій, що в першу чергу визнається туристами в усьому
світі.

•

Друга серія продуктів — це «Вихідні дні», яка вже отримали прихильність туристів на міжнародному ринку
(щонайменше на регіональному внутрішньому ринку) і для здобуття статусу туристичного продукту з
професійним управлінням потребує деяких коригувань в оформленні та просуванні.

•

Після двох ключових продуктів є 6 продуктів із серії, що знаходяться майже на одному рівні
конкурентоспроможності/привабливості, зокрема літня відпустка, малі/середні конференції, події, тури
вихідного дня, мотиваційний туризм, романтичний відпочинок у будинку за містом, і для досягнення рівня
двох зазначених вище продуктів вони потребують більшої кількості ресурсів.

•

Набір серій продуктів на рівні 4 потребує створення необхідної туристичної інфраструктури для розвитку
на міжнародному ринку, а також формування типів і різновидів пакетів/комерційних пропозицій для
покращення своєї позиції в матриці конкурентоспроможності/привабливості.

•

Інші продукти знаходяться лише на початку свого розвитку і в найближчі 3–5 років мають ретельно
відстежуватися та аналізуватися щорічно з метою відстеження їх потенціалу для перетворення на
професійні серії продуктів.
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6. ДОРОЖНЯ КАРТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ
6.1. Вступ
АКТУА ЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЄБРР ініціювали цей проект, керуючись припущенням, що туризм в Україні є недооціненим з економічної
точки зору, а також що забезпечення відповідності організаційної структури та нормативно-правового
регулювання передовим міжнародним практикам може розширити можливості галузі для розвитку, особливо
що стосується можливостей малого та середнього бізнесу в сфері туризму. Аналітичні розділи звіту містять
достатньо інформації по кожному випадку.

ПОТ ЕНЦ І А Л Т У РИ ЗМУ

ПЕРЕПОНИ Т У РИ ЗМУ

Україна є привабливою країною з точки зору
культурних, природних та інших ресурсів, які
можна використовувати в цілях туризму.

Туризм не сприймається як важливий сектор
у загальній економіці країни, тому організація, нормативно-правове регулювання та
дотримання законодавства в секторі ігнорується.

Щільність туристичної пропозиції в Україні
суттєво нижча, аніж у країнах, узятих для порівняння.

Система маркетингу національного туризму
є найменш конкурентоспроможним елементом у зв’язку з його поганою організацією
(недостатньо людських ресурсів і фінансування).

З точки зору транспорту Україна має сполучення з багатьма туристичними ринками,
при цьому сполучення наразі використовуються в основному для забезпечення потреб
вихідного трафіку.
Кілька дестинацій, де застосовуються сучасні практики управління дестинаціями, уже
приймають міжнародних туристів.

Україна все ще страждає від поганого міжнародного іміджу з точки зору безпеки та захисту, що формує головну перепону на шляху
до розвитку туризму.

Міжнародні мережі готелів присутні в ключових дестинаціях та впливають на зміни в
освітній та операційній діяльності (якість).

Система статистичного охоплення туристичних даних не надає достатньо інформації для
планування та прийняття рішень.

Між групами зацікавлених сторін у туризмі немає значних суперечок у точках зору, у
той час коли поточні проблеми є результатом
неефективної організації роботи сектора.

Оподаткування у сфері туризму розглядається як дохід і не відрізняється від інших
видів оподаткування (тобто його не виділено
в окреме джерело надходжень до бюджету,
які можна перенаправити на управління або
просування туризму).

Аналіз ланцюжка формування вартості демонструє, що незважаючи на наявність у
ньому проблемних елементів, ситуацію можна суттєво покращити у короткостроковій і
середньостроковій перспективі.

Приватний сектор у туризмі офіційно не бере
участі в управлінні галуззю (лише мінімальна
участь у ролі консультантів).
Внутрішня транспортна система визначається як перепона на шляху до розвитку
будь-якої економічної діяльності (тобто перешкоджає функціональній активації більшої
частини території країни).

Діловий туризм і тури вихідного дня мають
потенціал до швидкого отримання результатів, а в секторі курортного туризму та турів
відкриваються додаткові можливості.
Україна розпочала будувати міцні зв’язки з
країнами ЄС, що згідно з очікуваннями, мають значною мірою покращити та розширити
туризм із точки зору якості та кількості.
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6.2. Стратегічні рамки розвитку туризму в Україні
•

Пропозиція стратегічних рамок для розвитку туризму в Україні сформульована разом із загальною метою
повного реформування туристичного сектора в Україні та рекомендаціям ЄБРР.

•

Прискорений розвиток також зазначений у цілях документу «Стратегія розвитку туризму та курортів
у період до 2026 року», який було затверджено Кабінетом Міністрів у березі 2017 року. Це фактично
означає, що загальна конкурентоспроможність сектора туризму в Україні має досягати рівнів, аналогічних
показникам сусідніх країн, тобто протягом наступних 5–7 років Україна має посісти 40-е місце у світі.

•

Стратегічні рамки для розвитку туризму в Україні передусім основані на впровадженні передових
міжнародних практик в операціях та організації, у той час коли загальна стратегія розвитку адаптована
для відповідності специфіці українського туристичного продукту та поточного стану туристичної системи.

•

У цьому сенсі команда консультантів пропонує ряд заходів та організаційних рішень, які вже довели свою
ефективність в інших країнах світу та власне є порадами з вдосконалення, особливо що стосується таких
рішень високого рівня, як формулювання завдань і розподілу відповідальності між ключовими органами
туристичної системи.

•

Однак стратегічні рамки не можуть існувати окремо від їх зовнішнього середовища, тому важливо
перевірити правильність припущень щодо зовнішніх умов, на яких базуються ці стратегічні рамки:

•

•

Політичні та територіальні конфлікти між Україною та Росією буде завершено шляхом реалізації мирного
рішення, унаслідок чого буде покращено умови безпеки та захисту в Україні.

•

Підвищення рівня безпеки та захисту мінімізує систематичні ризики країни та підвищить її кредитний
рейтинг, знизить показники інфляції та процентні ставки. Ця тенденція вже прогнозується впливовими
міжнародними установами (МВФ, Всесвітній банк), які передбачають зниження показників інфляції у
2020 та 2021 роках.

•

Україна стане на шлях стабільного економічного зростання, при чому щорічний середній приріст ВВП не
буде відставати від світового середнього показника.

•

У наступному періоді туризм буде стратегічно розглядатися урядом країни як один із пріоритетних
економічних секторів України.

•

Глобальні туристичні ринки не будуть переживати великі потрясіння, пов’язані з глобальними конфліктами,
раптовим погіршенням клімату та оточуючого середовища або будь-якими іншими проблемами, що
суттєво впливають на зменшення (більше, ніж на 10%) глобального туристичного трафіку.

Відповідно до викладеного вище ми пропонуємо наступні стратегічні рамки у вигляді чотирьох етапів
розвитку.

1. Формування механiзму (2020–2021 рр.)

•

Встановлення міжнародної конкурентоспроможної системи маркетингу національного туризму, яка
може використовувати категорії продуктів із потенціалом до швидких результатів.

•
•

Формування нової законодавчої та організаційної системи.
Запуск довготривалих процесів розвитку та укріплення потенціалу.

2. Пiдвищення iнформованостi (2022–2025 рр.)

•
•

Покращення міжнародного туристичного іміджу.

•

Створення рамок планування та інституційних передумов для розвитку майбутніх туристичних продуктів
і капіталовкладень.

Просування та комерціалізація провідних дестинацій із акцентом на продуктах ділового туризму та
турах вихідного дня.

3. Капiталовкладення та розвиток продуктiв (2026–2029 рр.)

•
•

Капіталовкладення та інтенсивний розвиток продуктів;
Розбудова головної туристичної та транспортної інфраструктури.
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•

Повністю функціональна трирівнева туристична організація (національна – регіональна – місцева).

4. Контроль якостi та диференцiацiя (2030 і надалі)

•
•
•

Розробка та впровадження системи контроля якості та механізмів.
Ультрасучасні практики управління брендом і маркетингу.
Диференціація продуктів.

Візуально етапи можна викласти наступним чином:
Зображення 37: Україна — механізм стратегічного розвитку
Джерело: HDC

ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ
(2020—2021)

КАПІТА ЛОВКЛАДЕННЯ
ТА РОЗРОБКА
ПРОДУКТІВ
(2026—2029)

ПІДВИЩЕННЯ
ІНФОРМОВАНОСТІ
(2022—2025)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
(2030—НАДА ЛІ)

6.3. Визначення пріоритетних заходів і потенційних швидких
результатів
Заходи, запропоновані в цьому розділі, мають впроваджуватися на етапі «Формування механізму»,
викладеному в попередньому розділі.

ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ
(2020—2021)

КАПІТА ЛОВКЛАДЕННЯ
ТА РОЗРОБКА
ПРОДУКТІВ
(2026—2029)

ПІДВИЩЕННЯ
ІНФОРМОВАНОСТІ
(2022—2025)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
(2030—НАДА ЛІ)

Передбачається, що цей етап триватиме два роки, при цьому максимальні зусилля буде застосовано до
координації діяльності зацікавлених сторін та політичного узгодження рішень. Це дуже трудомісткий процес
із точки зору державної влади та політичних структур, за якого більшість фінансових та інших результатів
стануть відчутними лише на наступному етапі розвитку. Іншими словами, перелік і складність пріоритетних
заходів на цьому етапі значно важливіші за потенційні швидкі результати.

6.3.1. Пріоритетні заходи
Аналіз української туристичної системи визначив певні недоліки в поточній системі національного маркетингу,
включення приватного сектора в процеси управління, фінансування системи управління туризмом, що
винятково залежить від політичних рішень та офіційної статистики галузі.
Нереально вирішити всі ці проблеми повністю протягом двох років, проте вкрай важливо рухатися вперед і, у
першу чергу, необхідно внести корективи до нормативно-правового регулювання.
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Таблиця 19: пріоритетні заходи та заходи з досягнення швидких результатів
Джерело: HDC

НОМЕР І НАЗВА ЗАХОДУ

КАТЕГОРІЯ

РЕАЛІЗАЦІЯ 2020 РЕАЛІЗАЦІЯ 2021
K1 K2 K3 K4

K 1 K2 K3 K4

Пріоритетні заходи
1

Розбудова Національної туристичної організації

Нормативно-правове регулювання

2

Реорганізація управління туризмом на регіональному
та місцевому рівнях

Нормативно-правове регулювання

3

Інші корективи до законодавчої бази, що регулює туризм

Нормативно-правове регулювання

4

Програма модернізації ділового туризму (MICE) і турів
вихідного дня як продуктів

Нормативно-правове регулювання

5

Первинне підвищення доступності транспорту

Доступність

6

Розвиток бренда українського туризму

Брендінг

7

Оперативний/перехідний план маркетингових заходів
на період 2021–2022рр.

Маркетинг

8

Національна туристично-інформаційна та дорожня розмітка Конкурентоспроможність

9

План створення туристично-інформаційних центрів

10 Створення фінансових можливостей для МСБ у сфері
туризму

Конкурентоспроможність
Інвестиції та загальні умови ведення
бізнесу

Швидкі результати
11 Формування пакетів продуктів ділового туризму (MICE)
і турів вихідного дня

Маркетинг

12 Програма підтримки заходів

Маркетинг

13 Первинна маркетингова кампанія

Маркетинг

1. Розбудова Національної туристичної організації (сьогоднi — 2020 р.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Сучасні НТО виконували інші функції, зокрема займалися розвитком національного туризму та/або
регулюванням системи. Сьогодні можна визначити наступні характеристики ефективної НТО:

•

зазвичай, це державна або державно-приватна установа із загальною кількістю працівників більше 50 осіб,
що винятково працюють лише над маркетингом і зв’язками з громадськістю;

•

місцеві ради/органи влади, що створюють та контролюють НТО, складаються з ключових представників
державного та приватного сектору в туризмі, кількість яких у складі майже однакова;

•
•
•
•

річний бюджет становить більше 10 мільйонів євро;
розподіл бюджет/діяльність між онлайн- та офлайн-заходами: 80:20;
мережа іноземних представників на ключових ринках;
НТО зазвичай визначені та регулюються спеціальним законодавством, законом про туризм або законом
про туристичну організацію (що, відповідно, регулює інші складові туристичної організації).

У цьому сенсі ми пропонуємо звернути увагу на викладені нижче ключові проблеми/рішення, які вимагають
гармонізації між ключовими зацікавленими сторонами:

•

Механізм управління з точки зору залучення приватного сектора. На міжнародному рівні функціонують
різні моделі, зокрема:

•

НТО як спільна власність державного та приватного секторів — бюджет Національної туристичної
організації Австрії формується за рахунок членських внесків Федерального міністерства науки,
досліджень та економіки (75 %), Федеральної економічної палати Австрії (25 %), а також внесків
партнерів туристичного ринку (туристичні ради провінції, регіони та туроператори) та фінансує надання
маркетингових послуг;
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Річний бюджет у млн. Євро (2017)

Іноземні офіси

Польща

12

14

Австрія

53

20

Хорватія

37

15

•

фіксовані квоти щодо членства приватного
сектора, які вибираються спеціальними
сформованими
радами,
профспілками
тощо.

Аналіз показав, що пропозиція в туризму
України є відносно слабкою (враховуючи
Джерело: веб-сторінки відповідних НТО
розмір і населення країни), що також зумовлює
відносно малу кількість основних представників приватного сектора. У цьому сенсі рекомендується
передбачити в кожному рішенні поступове збільшення кількості представників приватного сектора, яке
має зростати в процесі розвитку ринку.

•

Джерела фінансування — незважаючи на те, що згідно з передовими міжнародними практиками одним із
першочергових завдань у формуванні загальної структури управління туризмом має бути відокремлення
туристичних податків від решти надходжень у системі оподаткування, поточної суми туристичних податків
в Україні недостатньо для фінансування НТО. Більш того, це означає, що ці кошти необхідно було б узяти від
органів місцевого самоврядування, що є «делікатним» політичним питанням і, відтак, потребує деякого часу.

•

Кількість етапів, протягом яких буде сформовано кінцеву структуру НТО. Існує ймовірність того, що НТО
буде побудовано як СЦМ (спеціальний цільовий механізм), що фінансується державою на першому етапі,
доки приватний сектор у туризмі не досягне достатнього рівня розвитку.

•

Набір персоналу/рекрутинг, що безсумнівно передбачає набір команди професіоналів, які вже працювали
над маркетингом туризму в Україні та фахівців із маркетингу з приватного сектора, яких необхідно буде
залучити до процесу. Команда, що займалася міжнародним просуванням України до липня 2019 року,
складалася з 5 осіб, що недостатньо навіть за умови, що всі вони є фахівцями регіонального та місцевого
рівнів із досвідом роботи в міжнародному туристичному маркетингу.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Формування ради експертів із питань НТО (який тип НТО) із представниками приватного та державного
сектора в складі (Міністерство культури, молоді та спорту) — 1 квартал 2020 року.

•

Надання радою рекомендацій щодо моделі НТО (може включати зовнішні незалежні дослідження) —
2 квартал 2020 року.

•

Підготовка проектів нового законодавства та громадське обговорення (Міністерство культури, молоді та
спорту) — 3 квартал 2020 року.

•

Прийняття нового закону про НТО (Верховна Рада) — до кінця 2020 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•

Міністерство культури, молоді та спорту (Служба гуманітарної політики)

ВИТРАТИ

•

Мінімальні матеріальні витрати, однак із точки зору трудових ресурсів і комунікацій це дуже інтенсивний
процес.

Варіанти моделі управління як практичні приклади

•

Модель спільної власності використовується Національною туристичною організацією Австрії. Бюджет
формується членськими внесками Федерального міністерства науки, досліджень та економіки (75 %),
Федеральної економічної палати Австрії (25 %), а також внесків партнерів із продажу туристичних послуг
(провінційні туристичні організації, регіони та туристичні операції) для надання маркетингових послуг.

•

Фіксовані квоти приватного сектора використовуються в Хорватії — представники приватного
сектора вибираються членами ради з питань туризму терміном на 4 роки. Вони мають право брати
участь у прийнятті рішень як і решта членів Національної ради з питань туризму Хорватії (CNTB). Серед
таких членів готельєри, агенції, викладачі університетів, Міністерство туризму та маркетингові
агентства. Головою Ради з питань туризму є міністр.
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2. Реорганізація управління туризмом на регіональному та місцевому рівнях
(сьогоднi — середина 2021 р.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Організація туристичної галузі на регіональному та місцевому рівнях в Україні сьогодні здійснюється через
департаменти туризму та місцеві органи влади. Як і на національному рівні, немає окремих регіональних і
місцевих організацій туризму, управління та контроль яких здійснюють ради з представниками приватного та
державного сектора у її складі, при цьому розподіл відповідальності між регіональними та місцевими рівнями
нечіткий та в кожному окремому випадку відрізняється. З іншого боку, департаменти туризму трьох головних
туристичних дестинацій (Київ, Львів та Одеса) уже досягли рівня міжнародних конкурентоспроможних
стандартів за деякими функціями сучасного управління дестинаціями. До найпоширеніших принципів
розбудови регіональних і місцевих організацій належать наступні:

•

Місцеві та регіональні організації туризму формуються за рішенням відповідних адміністративних органів.
Іншими словами, наявність організації з управління туризмом не є обов’язковою умовою для органу. Місцеві
органи влади, що вважають створення організації туризму недоцільним, отримують керівні вказівники
щодо управління туристичною сферою від органів вищого рівня (регіональних), у той час як управління
регіонами здійснюють сусідні регіональні туристичні організації.

•

Організація туризму фінансується за рахунок туристичних податків (податок за добу перебування), при
чому дохід розподіляється між національними, регіональними та місцевими організаціями. Такий розподіл
може визначатися на національному рівні або ж регіони можуть визначити інший розподіл між місцевими
та регіональними організаціями (у країнах, де регіони мають таку юрисдикцію).

•

Деякі країни ухвалили додаткове джерело фінансування у вигляді так-званого «туристичного членського
внеску». Це вступний внесок за участь у туристичній організації, збір якого здійснюється на основі
припущення, що різні туристичні компанії та організації, спеціалізація яких певним чином пов’язана з
туризмом, (наприклад, телекомунікації, сільське господарство, меблеві компанії) отримують значний
додатковий прибуток від туристичної діяльності, за що відповідно з них стягується цей внесок.

•

Зазвичай у туристичних організацій регіонального або місцевого рівнів існує певний ліміт непрямих/
адміністративних витрат. До них належать фонд заробітної плати та витрати на утримання офісу, при цьому
ці витрати обмежені до рівня від 25 % до 40 %. Якщо фактична сума непрямих/адміністративних витрат
перевищує цей ліміт, існує припущення, що існування такої організації втрачає свій сенс.

•

Злиття різних організацій (тобто різні муніципалітети або регіони, що створюють спільні організації туризму)
зазвичай отримує більшу підтримку та заохочення на законодавчому рівні.

Нижче наведено ключові проблеми у визначенні оптимальної моделі місцевих і регіональних туристичних
організацій.

•

Підхід «знизу–вверх» порівняно з підходом «зверху–вниз» — перша модель (знизу-вверх) передбачає
підтримку законодавчого рішення, яке, у свою чергу, підтримує існуючі дестинації, у той час коли підхід
«зверху-вниз» визначає регіони, які відповідають за реорганізацію дестинацій. Враховуючи розміри країни
та концентрацію туристичної діяльності, консультанти рекомендують використовувати підхід «знизувверх», за якого туристична структура в регіонах має нараховувати не більше 5–6 організацій (тобто кожна
регіональна організація буде охоплювати кілька областей).

•

Джерела фінансування — що стосується НТО, поточних обсягів туристичних податків недостатньо для
необхідного фінансування системи. У цьому сенсі для налаштування належної роботи системи важливо
передбачити подовжений період переходу. Для переходу від існуючого стану до впровадження будь-якого
запропонованого рішення рекомендується надати регіонам щонайменше п’ять років.

•

Розподіл функцій, де однією з найскладніших проблем є визначення та підтримка контролю за юрисдикцією
органу. Загалом створення загальної конкурентоспроможності туристичної галузі, підтримка головної
маркетингової інфраструктури та основних проектів належить до юрисдикції регіонального рівня, а
дестинації повинні мати більш оперативні функції, зокрема керування відвідувачами та збір інформації.
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•

•

Підтримка туристичних кластерів (розвиток DMO) у ракурсі розвитку регіонального туристичного ринку
та просування нового продукту: створення програми для просування ідеї розвитку туристичних кластерів
у регіонах, надання підтримки якісних стратегій розвитку туризму на місцевому рівні, впровадження
навчальних програм/програм професійної підготовки для розвитку туристичних продуктів, навчальних
програм/програм професійної підготовки для маркетингу та просування, міжкластерна співпраця.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ
Формування ради експертів (аналогічно НТО) для розробки рішень і дорожньої карти трансформації системи
із залученням представників приватного та державного сектора (Міністерство культури, молоді та спорту)
— 1 квартал 2020 року.

•

Надання радою рекомендацій з управління туризмом та моделі фінансування (може включати зовнішні
незалежні дослідження) — 2 квартал 2020 року.

•

Підготовка проектів нового законодавства та громадське обговорення закону (Міністерство культури,
молоді та спорту) – 4 квартал 2020 року.

•

Прийняття нового законодавства — середина 2021 року.

•
•

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту (Служба гуманітарної політики)

ВИТРАТИ
Мінімальні матеріальні витрати, однак із точки зору трудових ресурсів і комунікацій це дуже інтенсивний
процес.

3. Інші корективи до законодавчої бази, що регулює туризм
(сьогоднi — кiнець 2021 р.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Оскільки загальна реорганізація управління туризмом в Україні (заходи 1 і 2) є найделікатнішою та
найскладнішою задачею, необхідно внести кілька мінімальних, однак важливих поправок до поточного
законодавства, зокрема:

•

Перегляд та оптимізація законодавства, постанов і правил, що регулюють роботу та категоризацію об’єктів
розміщення, посередників (агенції та туристичні оператори) та інші складові пропозиції в туристичній
галузі. Одним із пріоритетних кроків є впровадження нових правил категоризації та процесів для готелів
відповідно до міжнародних стандартів. Цей крок має бути повністю узгоджений зі змінами в туристичній
статистиці, що забезпечить відповідність законодавчим рішенням, які, у свою чергу, зобов’яжуть всіх
постачальників надавати точні дані стосовно попиту та пропозиції.

•

Статистика туризму, де ключовий національний орган з обробки національної статистики (станом на
листопад 2019 року це питання контролює Міністерство цифрової трансформації України) сумісно з
Міністерством культури, молоді та спорту мають підготувати список запитів на внесення змін до системи,
модель подачі та частоти збору статистики в галузі туризму для Державної служби статистики України.
Динаміка конвергенції системи національної статистики туризму буде здебільшого залежати від процесу
перегляду законів, постанов і правил, а також об’єктивної здатності України до їх застосування, оскільки
саме вони будуть основним джерелом нових даних. У цьому сенсі цей процес також слід планувати як
поетапний, при цьому першим етапом має бути формування національного реєстру об’єктів розміщення із
внесенням до нього всіх ключових даних.

•

Процес підвищення потенціалу департаменту туризму при Міністерстві культури, молоді та спорту, при чому
кількість працівників департаменту має бути більшою 20, як це було коли туризм знаходився в юрисдикції
Міністерства економічного розвитку та торгівлі, незалежно від формування НТО, який бере на себе
маркетингову функцію. Окрім забезпечення трудовими ресурсами необхідно впровадити систему моніторингу
працівників, реалізувати практику міжнародного обміну та безперервного підвищення кваліфікації.
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•

Нормативно-правове регулювання туристичними землями, яке має бути направлене на зняття обмежень
для земельних ділянок у сільській місцевості для туристичних цілей, зокрема що стосується права власності
для іноземців та інших пов’язаних питань.

•

Впровадження юридично обов’язкових норм для документів планування в галузі туризму, а саме що
стосується їх вмісту, методології та процедур. Це важливо, оскільки передбачається, що Україна розгорне
інтенсивний процес розвитку туристичної галузі, що вимагатиме підтримки у вигляді розширеної системи
планування. З цією метою необхідно стандартизувати всі види досліджень, зокрема основний план розвитку
туризму, стратегії, маркетингові плати, плани дій, концептуальні дослідження, попередні та фактичні
техніко-економічні дослідження та привести їх у відповідність до передових міжнародних практик, що
дозволить уникнути зайвих часових і матеріальних витрат.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

•
•

Розбудова організації (Департамент туризму при міністерстві) — 1 квартал 2020 року.

•
•

Етап затвердження (громадське обговорення, якщо вимагається) — 4 квартал 2020 року.

Підготовка проектів нового законодавства, постанов і правил/стандартів документів планування
в туризмі — 3 квартал 2020 року.
Прийняття нового законодавства — середина 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•

Міністерство культури, молоді та спорту (Служба гуманітарної політики)

ВИТРАТИ

•

Мінімальні матеріальні витрати, однак із точки зору трудових ресурсів і комунікацій це дуже інтенсивний
процес.

4. Програма модернізації ділового туризму (MICE) і турів вихідного дня
як продуктів (сьогоднi — кiнець 2021 р.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Аналіз продуктів показав, що діловий туризм і тури вихідного дня в головних дестинаціях України є найбільш
підготовленими та привабливими для виходу на міжнародний ринок. З іншого боку, очільники дестинацій у
Києві, Одесі та Львові стверджують, що на внутрішньому ринку є ознаки перенасичення інтересом до головних
міст-дестинацій, що, на їх думку, зумовлено низькими темпами інноваційного розвитку та зросту пропозиції,
якщо порівнювати їх із великим потенціалом внутрішнього ринку для розвитку турів вихідного дня. Для
досягнення результатів проведення кампанії з підвищення інформованості про Україну на міжнародному
ринку, що згідно з цією дорожньою картою є пріоритетним маркетинговим заходом, має супроводжуватися
розробкою пропозицій продуктів. З метою підвищення якості та цінності продукту необхідно ініціювати
процес модернізації турів вихідного дня та ділового туризму як продуктів у ключових дестинаціях. Оскільки
розпланувати та розвинути головні туристичні об’єкти інфраструктури менше, ніж за 5 років нереально,
існує можливість впровадження «невеликих» оптимізацій, які можна розпочати ще до проведення основної
міжнародної кампанії. Більш того, усі існуючі масштабні ініціативи мають прискорити процеси планування
та підготовки для входу до процесу розвитку в максимально стислі строки, що передбачено національною
маркетинговою стратегією в галузі туризму. Нижче наводимо перелік рекомендованих заходів для
покращення продуктів ділового туризму та турів вихідного дня.

•

Заснування Національного офісу ділового туризму, що відповідатиме за об’єднання та пакування
пропозицій, формування інфраструктури та процесів початкового маркетингу та продажів. Він має тісно
співпрацювати з департаментами туризму в дестинаціях і асоціаціями готелів. Рекомендується забезпечити
штат працівників Національного офісу ділового туризму в складі не більше 5 осіб, перелік яких формується
незалежно та передається до НТО, що дозволить зекономити час на формування НТО.

•

Адаптація основних дестинацій у містах, які будуть цільовими об’єктами початкової кампанії з підвищення
інформованості/маркетингу. Враховуючи загальну тривалість, така адаптація не може бути комплексною
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або потребувати великих інвестицій, проте має включати деякі з наступних елементів у кожній дестинації:

•

визначення ключових зон для туристів із розміщенням інформаційної розмітки, невеликим декоративним
оформленням і оснащенням основної туристичної інфраструктури;

•

позначення велосипедних доріжок у центральних зонах міста та облаштування пунктів оренди
велосипедів;

•
•

ремонт/реставрація фасадів будинків у центрах міст/туристичних зонах;

•

впровадження «карток міст», що надають можливість входу до музеїв, галерей та інших об’єктів
підвищеного інтересу за пільговою ціною;

•

планування нових або розширення існуючих фестивалів/подій у містах у період найвищої туристичної
активності;

•

надання фінансової допомоги існуючим компаніям, що займаються управлінням дестинаціями, для
створення/пакування нових продуктів і послуг.

повторний перегляд/оптимізація онлайн- та офлайн маркетингової інфраструктури з акцентом на
наданні даних щодо доступних туристичних пропозицій;

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Розбудова Національного конференц-центру (Міністерство культури, молоді та спорту) — 1 квартал
2020 року.

•
•

Плани адаптації для міст-дестинацій — 2 квартал 2020 року
Адаптація дестинацій — 2 квартал 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•

Департаменти туризму відповідних дестинацій, Міністерство культури, молоді та спорту (Служба
гуманітарної політики)

ВИТРАТИ

•
•

Національний конференц-центр — щорічний бюджет до 200 000 євро.
Адаптація міст — визначення обсягів бюджетів у кілька мільйонів євро на дестинацію.

Знімок екрана з описом Центру ділового туризму в Німеччині
Джерело: веб-сторінка сайту Центру ділового туризму в Німеччині, gcb.de
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5. Первинне підвищення доступності транспорту (сьогоднi — кiнець 2021 р.)
Доступність

ОПИС
Такі недоліки, як доступність і якість транспортної системи в Україні, відомі в усьому світі та висвітлені в
аналітичних розділах цього звіту. Їх усунення вже входить до урядових програм і є статтями фінансування,
однак вимагає значної кількості часу. У зв’язку з цим пріоритетні заходи націлено на проведення першої
маркетингової кампанії з розширення інформованості та покращення туристичного досвіду у вибраних містахдестинаціях. Усвідомлюючи, що головні проекти з підвищення доступності та розвитку транспортної системи,
які націлено на покращення транспортного сполучення на території України та оптимізацію туристичного
обслуговування на існуючих маршрутах, будуть реалізовано незалежно від цього плану, ми пропонуємо
вжити кілька невеликих заходів, що дозволять досягти більших результатів під час проведення маркетингової
кампанії підвищення інформованості та покращать туристичні послуги в головних містах-дестинаціях,
зокрема:

•

фінансування повітряного сполучення у вибраних пріоритетних дестинаціях — у рамках первинного
маркетингового ходу слід надати підтримку авіалініям у продуктах вибраних дестинацій. Таким чином
можна залучити перший потік гостей до придбання турів вихідного дня в українських містах, що матимуть
доволі привабливу цінність з огляду на їх грошову пропозицію, особливо якщо враховувати відстань
України до столиць країн західної Європи, що є основними цільовими пунктами такої кампанії та, відповідно,
формують частку авіасполучення в загальній кількості турів вихідного дня або ділових туристичних поїздок,
тривалість яких зазвичай не перевищує 2–4 дні;

•

стандартизація/категоризація послуг таксі в основних дестинаціях, які посилять відчуття зручності та
безпеки для гостей. Характеристики послуг таксі в Україні включають в себе велику кількість доступних
автомобілів, дуже доступні ціни, однак якість транспортних засобів залишається доволі низькою, і, загалом,
відчувається відсутність жодних стандартів стосовно можливих методів оплати, безпеки та надійності. З
огляду на характеристики пропозиції та потреби внутрішнього ринку суттєво підвищити стандарти в цьому
секторі неможливо, проте існує можливість створення категорії таксі преміум-класу, що просуватиметься
серед іноземних відвідувачів і обов’язково передбачатиме впровадження системи оплати банківською
карткою, підвищення стандартів транспортних засобів, досвіду водіїв та їх обізнаності про дестинації тощо;

•

підвищення доступності транспорту та інформаційні вказівники для ключових туристичних пам’яток
в основних дестинаціях за межами центральних районів. Особливу увагу слід приділити автентичним
елементам туристичної пропозиції, зокрема культурно-історичним пам’яткам і великим об’єктам
традиційної кухні.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Програма фінансової підтримки авіаліній — передумовою є підготовка проекту початкового маркетингового
плану, у якому буде визначено ключові дестинації (Міністерство інфраструктури/Державна авіаційна
служба України) — середина 2021 року.

•

Стандартизація/категоризація послуг таксі в головних дестинаціях (органи місцевого самоврядування в
головних дестинаціях) — кінець 2020 року.

•

Підвищення доступності транспорту та розміщення інформаційних вказівників для ключових туристичних
пам’яток (органи місцевого самоврядування в головних дестинаціях) — 1 квартал 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство інфраструктури, місцеві органи влади

ВИТРАТИ

•
•
•

Програма фінансування авіаліній — до 10 мільйонів євро (визначається маркетинговим планом).
Стандартизація/категоризація послуг таксі в головних дестинаціях — не потребує грошових витрат.
Підвищення доступності транспортних засобів та інформаційні вказівники для ключових об’єктів підвищеної
зацікавленості — до 1 мільйона євро на одну дестинацію.
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•
•
•

Програми оптимізації авіаліній (AIP) — федеральна програма з оптимізації повітряного сполучення в США
Програми оптимізації автомагістралей — автомагістралі Англії
Програми оптимізації послуг таксі — комерційні послуги з пасажироперевезення в м. Вікторія (Австралія)

6. Розвиток бренда українського туризму (сьогоднi — кiнець 2021 р.)
Брендінг

ОПИС
Було здійснено щонайменше дві спроби створити та впровадити національний туристичний бренд1, однак
обидві спроби базувалися на думці місцевого населення про те, як світ сприймає Україну та її дестинації.
Туристичний бренд необхідно будувати не лише на основі відомостей із внутрішнього ринку, але й на основі
реальних вражень людей у світі. У зв’язку з цим виникає потреба в розробці систематичного туристичного
бренда, а також у професійному управлінні ним (за рахунок якого має покращуватися загальне сприйняття
України). Для цього слід застосувати звичайну систему:

•

•

Перший етап — формування робочої групи (об’єднання експертів, серед яких мають бути фахівці в галузі
туризму та міжнародні консультанти), яка дасть змогу залучити до розробки стратегії розвитку бренда
професійну компанію. Стратегія розвитку бренда є основним документом, у якому буде визначено всі
необхідні елементи та архітектура бренда. Нижче наведено етапи розробки такої стратегії.

•

Визначення завдання бренда — зміна сприйняття, підвищення присутності, підвищення сили або статусу
бренда тощо.

•

Початкове дослідження на міжнародних ринках (щонайменше 5 ринків) і внутрішньому ринку — аналіз
поточного іміджу України та оцінка ситуації (потенціал ринку, конкурентоспроможні туристичні продукти,
ключові конкуренти, тип ідеального споживача) і модель аудиту поточного бренда.

•

Визначення конкурентних переваг туризму України шляхом позиціонування серед конкурентних країн і
продуктів — унікальна конкурентна позиція на туристичному ринку.

•

Визначення стратегії позиціонування за рахунок таргетингу, системи відліку, диференціації, причин
«вважати» та позиціонування в кожному визначеному туристичному продукті.

•

Визначення комунікаційної стратегії — які ринки, з якими продуктами, у яких цільових сегментах, коли та
як здійснювати обмін інформацією.

•

Підготовка технічного завдання на розробку бренда — де буде стисло викладено стратегію розвитку
бренда з ключовими елементами, що є важливими для наступного етапу.

У якості другого етапу слід запросити до креативної роботи маркетингові компанії (наприклад, Grey, BBDO,
McCann тощо), які отримують технічне завдання на розробку бренда з вихідними даними для розробки
трьох креативних пропозицій. Важливо залучити як міжнародні агенції, так і найкращих представників
внутрішнього ринку, які можуть надати об’єктивну оцінку ситуації на місцях під час пошуку креативних
рішень. Таке запрошення має передбачати певне заохочення для запрошених учасників (наприклад,
переможець отримує право на підписання контракту, а друге та третє місце дають право на отримання
грошової винагороди), оскільки агенції витрачатимуть свій час і докладатимуть зусилля на підготовку
проекту. Більш того, кінцевий продукт буде кращим, якщо учасникам повідомлять про можливість отримати
компенсацію за їх роботу. Як правило другий крок включає в себе наступне:

•
•
•

презентація креативних ідей кожного агентства,

•

підписання контракту з вибраним креативним агентством для детального опрацювання креативної ідеї.

внутрішня оцінка отриманих рішень від кожного агентства (за системою нарахування балів),
вибір креативної ідеї (та агентства) і оголошення переможця, а також тих, чиї ідеї займають друге та
третє місце,
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•

Третім етапом є подальший ретельний розвиток креативної ідеї з необхідними коригуваннями відповідно
до потреб просування туризму як галузі:

•
•
•
•
•

створення цільового плану та його варіантів,
концептуалізація, створення та проектування візуальних образів бренда,
розробка ключових елементів бренда та його архітектури,
інформаційна платформа бренда та області застосування,
посібник бренда.

На четвертому етапі розпочинається формування команди (у форматі відділу в межах агенції з просування),
яка здійснює контроль за управлінням і застосуванням нового туристичного бренда сумісно з вибраним
креативним агентством, дотримуючись при цьому посібника бренда та стратегії його розвитку:

•
•

створення контенту промо-матеріалів для онлайн- та офлайн-платформ,
координація з державним сектором (національні, регіональні та місцеві адміністрації, міністерства,
національні органи влади тощо), приватним сектором (компанії та підприємці, що безпосередньо та
опосередковано пов’язані з туризмом), неурядовими організаціями (асоціації, ініціативи тощо) для
належного застосування національного туристичного бренда.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•
•

Формування робочої групи, підготовка бюджету та ТЗ — 1 квартал 2020 року.

•

Розробка стратегії розвитку бренда та технічного завдання + початок формування команди з управління
брендом — 4 квартал 2020 року.

•
•

Запрошення креативних агентств до участі та вибір переможця — 1 квартал 2021 року.

Оголошення тендера на розробку стратегії розвитку бренда з правом на підписання контракту — 2 квартал
2020 року.

Проведення креативної роботи, підготовка посібника бренда та початок роботи команди з управління
брендом — 6 місяців 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту (або НТО)

ВИТРАТИ
Витрати можуть відрізнятися, залежно від стратегії початкових досліджень (скільки країн/розмір зразка),
міжнародного підходу (розмір і репутація вибраного агентства) і рівня розвитку архітектури бренда (лише
національний рівень або розвиток регіонального бренда) — від 500 до 800 тисяч євро, включаючи всі етапи.
Посібник бренда туризму в Австралії
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7. Оперативний/перехідний план маркетингових заходів на період
2021–2022 рр. (сьогоднi — кiнець 2020 р.)
Маркетинг

ОПИС
Український туризм знаходиться на початку професійного управління та просування. В управлінні туризмом уже
відбулися певні зміни (нове міністерство). Також було усвідомлено необхідність у створенні на національному
рівні окремого органу, що відповідатиме за просування туризму та його управління, а також керуватиме
розвитком бренда. Для цього потрібен комплексний процес із залученням великої кількості учасників,
відповідальність за виконання якого покладається на міністерство. Однак Україна не може залишатися в
такому стані 12 місяців без проведення жодних заходів у маркетингу та просуванні туризму. Щонайменше
країна має розробити план маркетингових заходів на період 2021—2022 рр., щоб адаптувати його до нових
умов управління та привести його у відповідність з новим стратегічним і операційним маркетинговим планом
на 2023—2027 рр., до якого слід також включити повністю оновлену стратегію, розбудову НТО, розробку нового
туристичного бренда та нових способів управління ним, формування національних і регіональних органів
управління туризмом тощо.
Таким чином, Україна повинна розробити програму маркетингових (перехідних) заходів на період 2021–
2022 рр., де буде враховано нові умови управління та можливість оптимізації доступних ресурсів. Цей план
заходів має включати наступні елементи:

•
•
•
•

перелік маркетингових заходів, що проводяться щороку та на кожному ринку,

•

дорожня карта реалізації та одиниці оцінки ефективності.

спосіб розподілення бюджету серед зазначених вище маркетингових заходів,
технічні специфікації та стислий опис кожного із заходів,
технічні умови тих заходів, що вимагають проведення відкритих тендерів та залучення зовнішніх виконавців
(наприклад, PR, оперативне заохочення та придбання медіа-послуг на іноземних ринках),

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•
•
•

Визначення бюджету та підготовка ТЗ (у межах міністерства) — 1 квартал 2020 року.
Оголошення та проведення тендеру, укладення контракту — 2 квартал 2020 року.
Підготовка плану маркетингових (перехідних) заходів (з урахуванням рекомендацій стратегії брендингу)
— 4 квартал 2020 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•

Міністерство культури, молоді та спорту (або НТО)

ВИТРАТИ

•

Приблизна сума — від 100 до 120 тисяч євро

Маркетинговий план туристичної галузі Нової Зеландії на 3 роки (2010–2013 рр.)
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8. Національна туристично-інформаційна та дорожня розмітка
(сьогоднi — середина 2021 р.) Конкурентоспроможність
ОПИС
Переважну частину туристичного попиту в Україні історично складає внутрішній ринок і сусідні країни,
включаючи Росію, у той час коли орієнтація країни на туризм і відповідно на конкурентоспроможність цього
сектора відставала від рівня сусідніх країн і міжнародного середнього показника. Відповідно туристичноінформаційна розмітка у дестинаціях («коричневі показники») майже відсутні, вони не стандартизовані,
для більшості з них немає перекладу на англійську мову. Ці ж характеристики притаманні більшій частині
дорожніх вказівників і вказівників паркувальних майданчиків, які дуже часто представлені лише кирилицею.
Як і більшість запропонованих заходів у цій дорожній карті, рішення цього питання має складатися з двох
загальних етапів — підготовка системи планування та її впровадження.

•

Національний
план
туристично-інформаційної
(коричневої) розмітки — цей план визначається в
більшості випадків на національному рівні (особливо
країнах Європи). Він має включати рекомендації
стосовно наступних елементів:

•
•

дизайн і формат — розмір, колір, шрифт;

•
•

технічний стандарт — матеріал, покриття тощо;

•

правила комбінування
місцевими брендами;

•

юрисдикція та відповідальність (фінансування,
ухвалення, моніторинг тощо);

•

дорожня
карта
впровадження
пріоритетними задачами.

•

розміщення інформації відповідно до типу
туристичної інфраструктури (об’єкти розміщення,
музеї, галереї, пам’ятники тощо);
правила встановлення — відстань від пам’ятки,
висота, бік дороги, відстань/узгодження з іншими
елементами дорожньої розмітки;
з

регіональними

згідно

та

Реалізація
першого
етапу
розміщення
туристично-інформаційної
та
дорожньої
розмітки в ключових дестинаціях з акцентомв
на територіях навколо передбачених ключових
туристичних зон і об’єктів підвищеного інтересу
має включати в себе:

•

розміщення коричневих вказівників для всіх
об’єктів колективного розміщення (готелі
та подібні об’єкти відповідно до поточної
категоризації);

•

дорожню розмітку англійською мовою в
центральних зонах ключових дестинацій і на
головних перетинах доріг із частинами інших
дестинацій;

•

головні
громадські
зони
паркування
автомобілів, включаючи інформацію про
термінали для оплати та загальні умови
паркування.

з

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Визначення бюджету та ТЗ (у межах міністерства) —
1 квартал 2020 року.

•

Проведення тендеру та укладення контракту — 2
квартал 2020 року.

•

Підготовка
оперативного/перехідного
плану
маркетингових
заходів
(з
урахуванням
рекомендацій стратегії з розвитку бренду) — 4
квартал 2020 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

Рекомендації
VisitScotland.org
щодо туристичноінформаційної та
дорожньої розмітки

•

Національний
план
туристично-інформаційної
розмітки (Міністерство культури, молоді та спорту з
ухваленням Міністерства інфраструктури) — кінець
2020 року.

ВИТРАТИ

•

Національний план туристично-інформаційної
розмітки — можливі додаткові витрати в сумі до
50 000 євро на оплату консультаційних послуг.

•

Реалізація першого етапу плану туристичноінформаційної та дорожньої розмітки в ключових
дестинаціях (органи місцевого самоврядування в
головних дестинаціях) — середина 2021 року.

•

Реалізація першого етапу плану туристичноінформаційної та дорожньої розмітки в ключових
дестинаціях — до 500 тисяч євро на одну
дестинацію.
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9. План створення туристично-інформаційних центрів
(середина 2020 р. — середина 2021 р.)
Конкурентоспроможність

ОПИС
Наразі туристично-інформаційні центри в Україні присутні лише в основних дестинаціях, є неуніфікованими
та орієнтовані лише на просування дестинацій. Туристично-інформаційні центри мають бути зосереджені на
наданні інформації про дестинації, однак у більшості країн світу з конкурентоспроможним ринком такі центри
надають спектр послуг, а не лише поширюють інформацію про місцевість. Вони можуть рекламувати пам’ятки,
що знаходяться в сусідніх регіонах і країні загалом, просувати місцеву айдентику та автентичні продукти,
впроваджувати систему знижок на послуги кейтерингу, і в деяких випадках мати невеликі облаштовані
експозиції. Більш того, дизайн і концепція туристично-інформаційних центрів має бути стандартизованою за
кількома категоріями, що забезпечить додаткову зручність для їх відвідувачів, зокрема:

•

Головні туристично-інформаційні центри в центральних частинах/частинах із найвищою туристичною
активністю в головних дестинаціях і/або в аеропортах, де працівники можуть надавати інформаційні
послуги; розміщення в центрах інформаційних терміналів, виставкових залів, експозицій та промопропозицій.

•

Центри надання даних про заклади громадського харчування/об’єкти відпочинку вздовж автомагістралей
слід розмістити на території основних заправних станцій, які надаватимуть інформацію, будуть
облаштовані інформаційними терміналами та просуватимуть автентичні ресторани, пропозиція яких є
стандартизованою, однак вони, зазвичай, працюють на умовах суборенди.

•

Невеликі туристично-інформаційні центри в інших місцях, що надаватимуть інформаційні послуги та
міститимуть інформаційні термінали (або без них).

Стандартні критерії щодо дизайну будь-якого типу туристично-інформаційних центрів вимагають його
узгодження з офіційним українським, регіональним або місцевим брендом. На першому етапі розвитку
туризму в Україні пріоритетними заходами є:

•

розробка концепції та стандартів дизайну для туристично-інформаційних центрів в Україні — перший крок,
результатом якого буде створення стандартів і рекомендацій для всіх туристично-інформаційних центрів.
Передумовою цього етапу є завершення архітектури бренда України та головних дестинацій із подальшою
їх реалізацією у вигляді візуальної айдентики;

•

завершення/змінення дизайну початкового переліку існуючих туристично-інформаційних центрів у
провідних дестинаціях, які наразі функціонують лише в центральних районах міст-дестинацій.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

розробка концепції та стандартів дизайну
(Міністерство культури, молоді та спорту через
залучення професійних архітекторів) — кінець
2020 року;

•

завершення
розбудови/змінення
дизайну
існуючих туристично-інформаційних центрів
(органи місцевого самоврядування в головних
дестинаціях) — 3 квартал 2021 року.

iSite New Zealand як еталон мережі туристичноінформаційних центрів

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту

ВИТРАТИ

•

Розробка концепції та стандартів дизайну —
до 100 000 євро.

•

Завершення
розбудови/змінення
дизайну
існуючих туристично-інформаційних центрів —
до 100 000 євро на один центр.
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10. Створення фінансових можливостей для МСБ у сфері туризму
(сьогоднi — середина 2021 р.)
Інвестиції та загальні умови ведення бізнесу

ОПИС
Структура пропозиції українського туризму демонструє, що більшість поточних постачальників послуг у
галузі є представниками малого та середнього бізнесу, при цьому багато з них працюють за єдиною системою
оподаткування. Навіть мережі готелів реєструють окремі об’єкти як компанії, щоб мати право на користування
цією системою. Таким чином, управління нормативно-правовим регулюванням МСБ у сфері туризму є
фактично управлінням пропозицією в українському туризмі.
З точки зору розвитку галузі МСБ є найважливішими ініціаторами інновацій та якісного обслуговування
в сучасному туризмі. Невеликі готелі та аналогічні об’єкти розміщення, ресторани та бари, які традиційно
представляють МСБ в туризмі сьогодні, об’єднуються з центрами перекладів, музеями, галереями,
організаторами нішевих подій та іншими елементами туристичних інфраструктури, оскільки саме вони є
ключовими факторами приваблення та формують мотив для відвідування дестинації у туристів.
У цьому сенсі низькі показники загальної конкурентоспроможності та конкурентоспроможності туризму в
Україні пов’язані з фінансуванням МСБ та представляють собою суттєву перешкоду на шляху до подальшого
розвитку. Враховуючи загальну фінансову ситуацію та умови ведення бізнесу сьогодні в Україні, а також беручи
до уваги кількість часу, необхідну для розгортання процесів, що дозволять отримати відчутні покращення,
наполегливо рекомендується вжити ряд заходів для оптимізації умов фінансування МСБ.
Міжнародний досвід направлення дотацій до секторів і кластерів економіки свідчить про субоптимальні
результати будь-яких типів фінансової підтримки, що не включають конкретних ризиків зі сторони підприємця,
наприклад прямі безумовні дотації. Враховуючи поточний стан банківського сектора в Україні, рівні інфляції та
процентні ставки за кредитами, умови та процедури кредитування представників МСБ, доцільним рішенням
було б створення спеціального фонду для субсидування процентних ставок. Така модель вже продемонструвала
свою ефективність на міжнародному ринку та зазвичай запроваджується за рахунок переважної частки у
фондах міжнародних банків і донорських установ. З метою мінімізації ризиків, прискорення управління та
підтримки контролю за такими фондами/кредитними лініями іноземні колеги зазвичай долучають до участі
комерційні банки як соінвесторів/партнерів. Такі фонди/лінії надають наступні можливості:

•

пожвавлення та підвищення конкурентної боротьби в туризмі та інших економічних секторах із високим
потенціалом до зросту;

•
•

підвищення рівня працевлаштування;

•

стимулювання юридичних осіб до зміни їх статусу на товариства з обмеженою відповідальністю, особливо
це стосується підприємств, що сплачують податки за єдиною системою. Це також спрощує статистичне
охоплення сектора;

•

підтримка для відновлення ефективної роботи банківського сектора в Україні, одночасно використовуючи
провідний досвід банківського сектора у формуванні та управлінні позиками та мінімізуючи додатковий
тиск на робітників державного сектора.

можливість зіставити розвиток сектора з визначеними стратегіями шляхом встановлення умов
кредитування;

З метою реалізації цього заходу слід виконати наведені нижче дії:

•

Підготовка презентації проекту для первинного контакту з потенціальними інвесторами. Цей захід
передбачає проведення попереднього аналізу та гармонізації пріоритетних задач між міністерствами
стосовно секторів економіки та напрямків діяльності юридичних осіб.

•
•

Спілкування та переговори з можливими донорськими установами та місцевими комерційними банками.
Кінцеве пакування кредитних ліній і запуск маркетингової кампанії.

ЕТАП РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Підготовка презентації проекту для первинного контакту з потенційними донорами (Міністерства фінансів,
економіки та торгівлі, молоді, культури та спорту) — середина 2020 року.
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•
•

Спілкування та переговори (Міністерство фінансів, інші міністерства) — кінець 2020 року.
Кінцеве пакування кредитних ліній і запуск маркетингової кампанії — середина 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•
•

Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства,
Міністерство культури, молоді та спорту

ВИТРАТИ
Залежно від рішення адміністративного органу фінансування

•
•

Банк реконструкції та розвитку Хорватії — спеціальні туристичні кредитні та інвестиційні лінії

•

Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) надає представникам малого та середнього
бізнесу консультаційні послуги Він допомагає компаніям отримати доступ до напрацювань, необхідних
для підвищення показників їх роботи та розвитку на основі співпраці та підтримки від донорських
організацій

Агентство з питань МСБ, інновацій та інвестицій Хорватії, створене урядом Республіки Хорватія з
метою прискорення розвитку МСБ, стимулювання інвестицій та інновацій

6.3.2. Швидкі результати
Швидкі результати — це дії, які можуть принести практично миттєвий прибуток і позитивний економічний
результат від українських туристичних продуктів. Згідно з аналітичними даними, незважаючи на деякі
серйозні проблеми з конкурентоспроможністю сектора та наявні обмеження в розвитку, у країні є кілька містдестинацій, що відповідають необхідним передумовам для стійкої міжнародної комерціалізації. Незважаючи
на те, що всі пріоритетні заходи (1–10) є критично важливими для розвитку туристичної галузі в Україні та
повинні бути впроваджені в максимально стислий термін, процес стійкої міжнародної комерціалізації не може
бути ініційований без реалізації наступних початкових дій:

•

розбудова та організація роботи Національної туристичної організації (ЗАХІД 1), оскільки наразі в країні
немає професійної команди фахівців або бюджету, які можна було б направити на проведення масштабної
маркетингової кампанії на міжнародних ринках;

•

розвиток українського туристичного бренда України (ЗАХІД 6) як необхідного інструмента для будь-якої
кампанії;

•

оперативний (перехідний) план маркетингових заходів на період 2021–2022 рр. (ЗАХІД 7) як детальна
система планування дій на перші роки інтенсивної міжнародної маркетингової кампанії для українського
туризму.

Кампанія може перетинатися з кінцевими етапами наступних заходів:

•

модернізація ділового туризму та турів вихідного дня як продуктів (ЗАХІД 2) для підготовки цільових
дестинацій та продуктів до збільшення туристичних потоків;

•

первинні покращення транспорту та його доступності (ЗАХІД 5) для підтримки доступності дестинацій,
розташованих у них пам’яток і цінності для грошової пропозиції для кінцевого ринку.

Наведений вище перелік заходів відкриває наступні можливості для досягнення швидких результатів:

•
•

формування пакетів продуктів ділового туризму та турів вихідного дня з метою маркетингового ходу;
міжнародна маркетингова кампанія, що включає в себе:

•
•

покращення міжнародного іміджу України;

•

організація та просування вибраних подій національного значення як презентація українського туризму.

підвищення обізнаності та покращення цінної пропозиції для ділового туризму та турів вихідного дня
Києва, Одеси та Львову;
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11. Формування пакетів продуктів ділового туризму (MICE) і турів
вихідного дня (початок 2021 р. — кiнець 2021 р.)
Маркетинг

ОПИС
До сьогодні туризм у головних українських дестинаціях розвивався в основному за принципом реагування,
тобто дестинації реагували лише на попит відвідувачів. Щоб маркетингова кампанія була дійсно ефективною,
імідж національного туризму України має модернізуватися разом із наданням туристичних продуктів,
конкурентоспроможність яких підтримується тезами кампанії. Захід 2 і 5, а також захід 13 орієнтовані на
фізичне покращення продуктів, у той час коли захід 7 (Перехідний план маркетингових заходів) має визначати
потенціал ринку, пріоритетні цільові ринки та поєднання елементів продуктів, зокрема турів вихідного дня та
ділового туризму (MICE). Окрім міжнародної кампанії формування пакетів продуктів має великий потенціал
до приваблення додаткових потоків внутрішніх туристів, що зростуть унаслідок підвищення рівня якості та
інноваційного розвитку продукту.
Відповідно до цього, необхідно сформувати пакети продуктів для ділового туризму (MICE) і турів вихідного
дня. Це одне з критично важливих завдань для управління дестинаціями та, з-поміж іншого, включає в себе:

•

проведення внутрішніх маркетингових заходів з метою інформування та залучення місцевого населення та
постачальників послуг;

•
•

пошук усіх можливих постачальників товарів і послуг;

•
•

обговорення умов і терміну участі в процесі формування пакетів продуктів;

•
•
•
•

створення переліку додаткових пропозицій для споживачів послуг ділового туризму (MICE);

пошук консультантів і компаній з управління дестинаціями, які можуть надати консультації або взяти на
себе відповідальність за виконання деяких етапів процесу;
створення тематичних пакетів для турів вихідного дня, зокрема сезонні тури, романтичні тури, тури містом,
гастротури, розваги, нічне життя тощо. З точки зору тривалості ці тури мають бути модульними (зазвичай,
2–4 дні), а варіанти транспортування, розміщення та всі супутні послуги мають бути включені до пакетів
й адаптовані до потреб різних цільових ринків (географічно та демографічно), визначених у перехідному
маркетинговому плані;
підготовка інформації та маркетингових матеріалів на різних мовах для включення до пакетів пропозицій;
підготовка мультимедійних маркетингових матеріалів для онлайн- та офлайн-платформ;
визначення та формування найпривабливіших промо-пакетів і їх передача вибраним посередникам.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•

Формування команд для створення пакетів продуктів у межах міських департаментів туризму і
Національного офісу ділового туризму — 1 квартал 2020 року.

•
•
•
•

Внутрішня маркетингова кампанія та запрошення до участі — 2 квартал 2020 року.
Початкова серія переговорів і визначення зацікавлених сторін — 4 квартал 2020 року.
Підготовка попередніх пакетів продуктів — 1 квартал 2021 року.
Виробництво маркетингових матеріалів, завершальні роботи з пакетами та їх передача посередникам.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Національний центр ділового туризму та міські департаменти туризму спільно та під контролем Міністерства
культури, молоді та спорту та НТО.

ВИТРАТИ
Витрати на оплату послуг перекладу та виробництва маркетингових матеріалів — до 50 000 євро в кожній
дестинації; внутрішня маркетингова кампанія з розвитку ділового туризму MICE— максимум 100 000 євро на
національному рівні; додаткові витрати, пов’язані з залученням додаткового персоналу.
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Пропозиції пакетів продуктів для туристів в Англії

12. Програма підтримки заходів (середина 2020 р. — надалi)
Маркетинг

ОПИС
Згідно з оцінкою туристичної пропозиції в Україні, події є однією з її най конкурентніших частин, незалежно
від потенціалу країни до проведення невеликих тематичних фестивалів й організації масштабних разових
спортивних подій. З точки зору розвитку продукту та його комерціалізації події мають кілька рівнів важливості:

•

як основний мотив до відвідування, за якого інші складові ланцюжка формування вартості дестинації
формуються для відповідності потребам первинних сегментів, націлених на подію;

•

як другорядний/або один із мотивів у межах продуктів ділового туризму, турів вихідного дня або турів
країнами.

Оскільки події можуть бути відрізнятися за тематикою, масштабністю, цільовим ринком, тривалістю та
позиціонуванням, ця програма підтримки заходів має бути зосереджена на потребах, пов’язаних із цим
етапом розвитку туризму в Україні. Це означає, що країні слід забезпечити наступні характеристики подій:

•
•
•
•
•
•

орієнтація на ширший сегмент ринку;
тривалість щонайменше два тижні;
демонструвати елементи місцевої кухні та культури, тобто автентичність;
залучення до організації місцевих постачальників послуг (МСБ);
інноваційний розвиток туристичних послуг;
комерційний результат/рентабельність інвестицій.

Досвід країн світу в організації масштабних подій свідчить про те, що можна проводити масштабні міжнародні
події, що дають у результаті змогу досягти суттєвих економічних результатів для місцевої спільноти за
відносно короткий термін часу.
Державний сектор, зазвичай, виступає щонайменше в ролі рушійної сили, а інколи навіть ініціатором розвитку
процесів, пов’язаних з проведенням подій, оскільки події в обов’язковому порядку реалізуються на основі
партнерства державного та приватного сектора. У цьому випадку події охоплюють кілька дестинацій у місті,
передбачають потенційно велику кількість різних ідей та ініціатив від місцевих зацікавлених сторін. У цьому
сенсі наполегливо рекомендується провести тендер на національні дотації для подій з прозорою оцінкою
реалізації проектів. Місцеві адміністрації та відповідні органи державної влади мають бути виключені з
процедури з метою уникнення необ’єктивності під час оцінки. Пропонується надавати субсидії щороку
протягом щонайменше наступних десяти років. Тендери у перші два роки повинні бути зосереджені на раніше
визначених характеристиках і критеріях подій. Ми пропонуємо наступну структуру:
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•

надання підтримки п’яти масштабним подіям у містах, при чому головним критерієм має бути комерційна
привабливість;

•

надання підтримки десяти невеликим подіям у містах, при чому головним критерієм має бути визнана на
міжнародному рівні інновація.

Зазначена вище структура має використовуватися протягом 2021 та 2022 років, у той час коли подальша
система підтримки має бути адаптована на основі результатів попередніх програм підтримки та тенденцій на
туристичному ринку.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•
•
•

Прийняття бюджету та форми підтримки — 3 квартал 2020 року.
Запрошення на презентацію пропозицій — кінець 2020 року.
Прийняття рішення та початок фінансування.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту (донор і контролюючий орган), департаменти управління дестинаціями
(співдонори, менеджери проектів).

ВИТРАТИ
Не існує правил щодо мінімальної суми фінансування подій, оскільки вони залежать від політичної
пріоритетності заходів і можливостей бюджету.
Приклади деяких подій, організованих за підтримки державного сектора:

•
•
•
•

фестиваль EXIT, Сербія
фестиваль InMusic, Хорватія
Oktoberfest, Німеччина
фестиваль Fringe, Шотландія

13. Первинна маркетингова кампанія (середина 2021 р. — кiнець 2022 р.)
Маркетинг

ОПИС
Первинна маркетингова кампанія має бути першим професійним і організованим кроком просування
України як туристичної дестинації. Це проміжна кампанія, яка реалізується протягом паралельного процесу
формування національної рекламної агенції, а також визначення бренда національного туризму. Цей захід
має бути націлений на міжнародний ринок із набором наступних цілей:

•

створення обізнаності того, що Україна є туристична нація з ключовими дестинаціями та позитивними
цінностями;

•
•

покращення іміджу країни з огляду на безпеку та захист;

•

просування доступних продуктів/пакетів українських дестинацій з метою підвищення обсягу продажів.

налагодження зв’язків із головними службами новин, пресою, блогерами, лідерами думок і провідними
міжнародними періодичними онлайн-/офлайн- виданнями на тему туризму;

Для досягнення зазначених вище цілей кампанія має бути належним чином скоординована та реалізована за
сучасними стандартами маркетингу туризму. Оскільки її реалізація потребуватиме значного фінансування,
важливіше провести попередні аналітичні дослідження та вибрати прагматичний підхід, за якого всі медіа
та учасники відбираються дуже ретельно. Сучасні практики найрозвинутіших національних туристичних
організацій передбачають, що такі кампанії мають складатися з двох головних компонентів:
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•

PR-кампанія, яка є найефективнішим засобом для підвищення інформованості та змінення сприйняття
країни. Як правило, PR-кампанії мають широке міжнародне охоплення (ключові ринки) і включають
ретельно написані та розміщені рекламні статті/тексти/відео у вибраних ЗМІ;

•

рекламна онлайн-кампанія, що включає координовані та активні заходи лише на кількох (однак важливіших)
цільових ринках. У центрі уваги сучасного маркетингу в туризмі не країни загалом, а лише їх великі міста,
оскільки саме такий підхід уже довів свою ефективність.

Кампанія проводиться наступний чином:

•
•
•

підготовка PR і маркетинговий бріф (ТЗ) — пояснення ідеї та цілей кампанії;
передача початкового бріфа професійним PR і маркетинговим агентствам і отримання відповіді від них;
виробництво необхідних матеріалів і початок первинної кампанії.

ЕТАПИ РЕА ЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ

•
•
•

Встановлення бюджету, підготовка PR і маркетингового бріфа — 1 квартал 2021 року.
Відбір PR і маркетингових агентств — 2 квартал 2021 року.
Початок кампанії — 3 квартал 2021 року.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Національна туристична організація, маркетингові та PR -агенції, залучені на умовах «аутсорс».

ВИТРАТИ
Щонайменше 1 мільйон євро
Відомі блогери:

•
•
•
•
•

Dan Flying Solo
A Broken Backpack
A Lilli’s Travel Plan
Рекламна стаття в туристичному онлайн-журналі
Рекламна стаття в газетах

6.4. Визначення та опис необхідних довгострокових
процесів розвитку
Згідно із запропонованою стратегією, довгострокові процеси здійснюються на етапах 2, 3 і 4 розвитку
туристичної галузі України. На початку таких процесів передбачається, що:

•
•

основні інституційні рамки встановлено та налаштовано для потреб процесів подальшого розвитку;

•

перший набір пакетів туристичних продуктів України рекламуються на вибраних ринках.

первинна маркетингова кампанія підвищила рівень обізнаності на ринку та значною мірою покращила
імідж української туристичної галузі;

Зазначені вище заходи дозволяють досягти наступних результатів:

•
•
•
•

зміцнення управлінського потенціалу української туристичної системи;
підвищення інтересу підприємців в роботі в туристичній галузі;
підвищення потенціалу прямих іноземних інвестицій в українському туризмі;
розширення зацікавленості та обговорення позиції для фінансової підтримки від міжнародних донорських
організацій.
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Етап 2 розвитку туристичної галузі розпочинається в той момент, коли швидкі результати
(конкурентоспроможні на міжнародному ринку туристичні продукти України) впроваджено в систему
комерціалізації та вже почали приносити позитивні результати. Їх подальший розвиток знаходитиметься в
руках керівників дестинацій і вимагатиме впровадження ініціатив із підтримки та застосування механізмів,
якими буде відносно просто керувати.

ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ
(2020—2021)

КАПІТА ЛОВКЛАДЕННЯ
ТА РОЗРОБКА
ПРОДУКТІВ
(2026—2029)

ПІДВИЩЕННЯ
ІНФОРМОВАНОСТІ
(2022—2025)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
(2030—НАДА ЛІ)

На 2-му етапі розвитку слід зосередитися на наступних моментах:

•

створення передумов для покращення інших туристичних продуктів, що потребуватиме планів для
важливої туристичної та транспортної інфраструктури;

•

безперервний процес зміцнення потенціалу, що дозволить:

•

•
•

створити комплексну систему планування на практичній та взаємопов’язаній основі;
перейти до 3-го етапу.

управління умовами конкурентної боротьби для існуючих підприємців у сфері туризму.

У цьому сенсі етап 2 зосереджений на нарощуванні потенціалу та створенні передумов для етапу 3, під час
якого здійснюється інтенсивний фізичний розвиток продуктів.
Таблиця 20: довготривалі процеси розвитку
Джерело: HDC

КАТЕГОРІЯ

НОМЕР І НАЗВА ЗАХОДУ

Довготривалі процеси розвитку
14

Другий етап коригування статистики у сфері туризму

Нормативно-правове регулювання

15

Другий етап реорганізації туристичної системи

Нормативно-правове регулювання

16

Рамки планування для найпривабливіших туристичних пам’яток

Нормативно-правове регулювання

17

Внесення змін до освітньої системи

Нормативно-правове регулювання

18

Програма управління пляжами

Нормативно-правове регулювання

19

Другий етап розвитку туристичної транспортної системи

Доступність

20

Національний план розвитку велосипедної та пішохідної
інфраструктури

Доступність

21

Ініціатива з розробки круїзних продуктів

Доступність

22

Маркетинговий план для туристичної галузі України на період
2023–2027рр.

Маркетинг

23

Маркетингові плани для ключових дестинацій і регіонів

Маркетинг

24

Формування пакетів продуктів для купально-пляжного відпочинку

Маркетинг

25

Проведення довготривалого дослідження ринку для бренда України
та її дестинацій

Брендінг

26

Інфраструктура бренда для популярних регіонів і дестинацій

Брендінг

27

Програма реконструкції/відродження районів міста та невеликих
поселень

Конкурентоспроможність

28

Програма «Україна Преміум»

Конкурентоспроможність

29

Національна програма розвитку інфраструктури культурнопізнавального туризму

Конкурентоспроможність

30

Планування конференц-залів і приміщень для зустрічей

Інвестиції та загальні умови ведення
бізнесу
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РЕАЛІЗАЦІЯ
2022 2023 2024 2025

14. Другий етап коригування статистики у сфері туризму (2022–2025 рр.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Другий етап реорганізації статистики передбачає, що отримана від об’єктів розміщення інформація стане
основою для всієї туристичної статистики. Це означає, що нормативне положення, згідно з яким усі об’єкти
розміщення мають зареєструватися в національній системі (як правило, це міністерство, у юрисдикції якого
знаходиться туризм), буде обов’язковим для всіх типів розміщення, включаючи приватні об’єкти. Враховуючи
складність контролю та управління приватними об’єктами розміщення, доцільно впровадити такі моделі,
що забезпечуватимуть привабливіші умови для приватних об’єктів розміщення, наприклад передплата ПДВ
та податку на прибуток, що буде здійснюватися за нижчою ставкою в порівнянні з компаніями. Однак ці
моделі будуть дієвими лише за умови, якщо супроводжуватимуться ефективнішими процедурами інспекцій і
застосуванням високих штрафних санкцій до незареєстрованих об’єктів, що стримуватиме тіньову економіку.
Щодо одноденних відвідувань, то систему можна налаштувати на відстеження цього типу відвідувачів через
дані, отриманих від органів управління ключовими туристичними пам’ятками, зокрема національними
парками, музеями, археологічними пам’ятниками тощо. Дані про некомерційне розміщення (наприклад,
об’єкти для розміщення на умовах підселення) можна отримувати від органів місцевого самоврядування,
а відвідування оцінювати за навантаженням на локальні системи інфраструктури, зокрема електро- або
водопостачання.
На цьому етапі також важливо впровадити перший офіційний туристичний допоміжний рахунок для України,
що зазвичай здійснюється спільно з ВТО ООН (Всесвітня туристична організація при ООН), яка співпрацює з
Державною службою статистики та економічними установами національного рівня, що мають необхідний
досвід і знання для подальшого проведення розрахунків раз на два або три роки.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Статистика базується на даних, отриманих від об’єктів розміщення
Туристичний допоміжний рахунок як офіційний інструмент для обчислення економічних ефектів туристичної
діяльності

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Національна служба статистики України
Деякі з можливих результатів другого етапу реорганізації системи статистики:

•
•

Статистика Нової Зеландії — Туристичний допоміжний рахунок, 2018 р.
Інструмент аналізу статистики Нової Зеландії

15. Другий етап реорганізації туристичної системи (2022–2025 рр.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Основи другого етапу реорганізації туризму закладаються на попередньому етапі, де визначається точна
модель і темпи реорганізації туризму. На цьому етапі слід зосередитися на наступних діях:

•

Формування готельної та туристичної асоціації/або подібної організації, яка передбачатиме обов’язкове
членство або матиме переконливі переваги такого членства. Мета асоціації — установити надійне
партнерство з приватним сектором і, можливо, знайти потенційного співвласника НТО.

•

Розбудова першої регіональної туристичної організації, яка візьме на себе відповідальність за управління
конкурентоспроможністю туристичної галузі у відповідних регіонах (незалежно від їх розташування в межах
адміністративних кордонів областей). Це включає створення регіональної маркетингової інфраструктури в
регіоні, планування та управління основними інвестиціями в туризм і певні законодавчі зобов’язання на
рівні регіону з дотриманням положень Конституції України.
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ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•
•

Діюча готельна та туристична асоціація
Перші регіональні туристичні організації
Перші організації з управління дестинаціями, що діють окремо від міських департаментів туризму

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, асоціації та інші організації за участі представників приватного
сектора в туризму
Деякі з можливих результатів другого етапу реорганізації туристичної системи:

•
•
•

Торгова палата США — туризм і подорожі
Регіональна туристична система Нової Зеландії
Загреб, Рада з питань туризму Хорватії

16. Рамки планування для найпривабливіших туристичних пам’яток
(2022–2025 рр.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Передумовою для досягнення туристичними продуктами світової конкурентоспроможності є необхідність
у розробці Головних планів для відбору найпривабливіших, однак недорозвинених туристичних пам’яток і
дестинацій. Туристичний головний план — це ретельна туристична стратегія з територіальним плануванням,
тобто як розподілені пам’ятки на території країни з визначенням туристичних потоків і взаємодій між
пам’ятками. Окрім фізичної розмітки та текстового опису ці плани мають містити рішення з розвитку для
більших зон та фінансові/економічні оцінки.
Об’єктами цих планів мають бути недорозвинені берегові або гірські дестинації, заповідники, які попередньо
були популярними туристичними дестинаціями, потужності яких застаріли, або подібні місця з високою
привабливістю та ринковим потенціалом. Пам’ятки/об’єкти підвищеної зацікавленості/дестинації, які вперше
будуть охоплені процесом планування, повинні обиратися за критеріями доступності та/або можливістю
побудови належної транспортної інфраструктури за відносно короткий проміжок часу.
Такі процеси планування слід ініціювати на початку другого етапу розвитку, а на їх повне завершення має
бути виділено щонайбільше два роки. Цього достатньо для поетапної реалізації та структуризації інвестицій
на внутрішньому на міжнародному ринку до кінця другого етапу.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•
•

Відбір пріоритетних пам’яток (2022)

•

Підготовка проекту (2025)

Розроблені головні плани для пам’яток (2023)

Головний туристичний план для берегової дестинації в Азії
Джерело: Jiwa Studios

Пошук інвесторів і структуризація проекту
(2024)

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, зовнішні
консультанти
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17. Внесення змін до освітньої системи (2022–2025 рр.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
Згідно з представленими на веб-сайті topuniversities.com даними, в Україні діє 2 університети, що входять
до 500 найкращих університетів світу, і ще 6 вищих навчальних закладів, які входять до 1000 найкращих
світових закладів. Порівняно з населенням України та розташуванням інших країн EECA (країни Європи, що
розвиваються, і Центральна Азія), можна зробити висновок про те, що система освіти за шкалою загальної
конкурентоспроможності країни має оцінку вище середньої. Як і в решті східних країн Європи, освітня система в
Україні історично орієнтована на надання широкої теоретичної бази, аніж вузькоспеціалізованої та практичної
освіти. Більш того, університети країни мають гарні показники в сфері математичної та технічної освіти, у той
час коли соціальні науки мають доволі низький попит, за винятком теоретичної економіки.
Для розвитку туризму галузі необхідні більш кваліфіковані працівники, а їх навички потрібно значною мірою
вдосконалювати на всіх рівнях. Для цього необхідно:

•
•

підвищити квоту в загальноосвітніх школах на програми університетів в області туризму;

•

ініціювати проекти з відкриття шкіл готельєрів за участі та підтримки деяких провідних міжнародних шкіл
(Cornell, Lausanne, Bocconi, Glion тощо);

•
•
•

провести перекваліфікацію програм в області туризму та основ життя;

розробити сучасні навчальні програми з більшим акцентом на сучасних моделях гостинності та практичній
освіті;

підвищити квоту для міжнародних стипендій серед студентів туристичних факультетів;
провести активний пошук міжнародних партнерів і залучитися їх підтримкою.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•
•

Збільшення чисельності робочої сили в туризмі
Підвищення кваліфікації
Посилена міжнародна співпраця та обмін знаннями

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, зовнішні консультанти

•
•
•

Типовий навчальний план школи готельєрів Cornell
Навчальна програма Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) MBA
Школа менеджменту SDA Bocconi

18. Програма управління пляжами (2022–2025 рр.)
Нормативно-правове регулювання

ОПИС
За результатами інспекцій на місцях та інтерв’ю з експертами, управління пляжами в Україні суттєво відстає
від міжнародних стандартів, що зумовлює серйозну перепону на шляху до розвитку конкурентоспроможного
на світовому ринку продукту курортного відпочинку. Міжнародні рішення, що стосуються регулювання
питань, пов’язаних із пляжами, і органи влади значною мірою відрізняються, залежно від загальної системи
державного управління, привабливості пляжної зони та наявності простору. З точки зору кінцевого ринку,
сучасна галузь має керуватися стандартом збільшеної території на споживача (більше 5 м2 на споживача
та більше 10 м2 для вищих категорій готелів і курортів), проводити тематизацію пляжів і їх відповідне
облаштування (родинні пляжі, романтичні пляжі, пляжі для активного відпочинку, пляжі для собак тощо),
забезпечити високий рівень екологічного захисту та безпеки. Зацікавленим підприємцям слід надати дозвіл
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на участь у прозорих тендерах на отримання пільгових умов і договорів оренди пляжних зон та інших частин
морських територій (порти, пункти підводного плавання тощо) із розумним регулюванням і забезпеченням
прав і обов’язків. Програма управління пляжами має включати наступне:

•

територіальний аналіз українських пляжів для визначення їх пропускної здатності, екологічного впливу та
пов’язаних із цим питань, що можуть вплинути на проектування або нормативне регулювання;

•
•
•
•

система тематизації пляжів(якщо потрібно, категоризації);
повноваження в управлінні пляжами;
моделі оренди та пільгових умов користування з визначенням умов, прав і зобов’язань;
оцінка економічного впливу.

Що стосується нормативно-правового регулювання, то така програма має бути реалізована на центральному
рівні, у той час коли територіальний, екологічний аналіз і тематизацію можна делегувати органам регіонального
та місцевого рівнів. Рамки планування мають бути визначені на початку етапу 2, що створить усі необхідні
умови для формування пакету продуктів курортного туризму вже на етапі його реалізації.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•
•

Оптимізація пляжних стандартів
Чіткі та конкурентоспроможні умови для підприємців
Оптимізація економічних ефектів

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство енергетики та захисту довкілля, Міністерство культури, молоді та спорту

•

Чорногорія, державна компанія з управління узбережжям — нещодавно вони розробили національний
план управління пляжами

•

Європейська конвенція про захист Чорного моря, м. Бухарест — як Європейська система управління
пляжами

19. Другий етап розвитку туристичної транспортної системи (2022–2025 рр.)
Доступність

ОПИС
На початку етапу 2 туристичного розвитку галузь і її рамки планування мають стати основою планів розвитку
національної транспортної системи і їх реалізації. Згідно з загальною місією етапу 2 розвитку українського
туризму необхідно вирішити наступні питання:

•

доступність туристичних дестинацій другого покоління та ключових пам’яток, що буде темою створеного
на 2-му етапі головного туристичного плану;

•

розширення доступності («радіуси») навколо міських дестинацій, що вводяться на ринок наприкінці етапу 1
з метою укріплення ланцюжків формування вартості дестинацій та надання більшої кількості можливостей
для МСБ;

•

розробка планів з оптимізації/створенні додаткових транспортних хабів (великі аеропорти та залізничні
станції), що можуть функціонувати як наступні центри та навколо яких можуть бути облаштовані туристичні
дестинації та регіони.

Перелік потенційних об’єктів і зацікавлених сторін найвірогідніше перевищуватиме можливості планування
та реалізації, особливо за умови якщо первинна маркетингова кампанія принесе відносний успіх. Таким чином
під час планування та реалізації слід керуватися об’єктивною оцінкою можливостей ринку та результатами
ретельних аналізів економічної доцільності, адже подальший розвиток транспортної системи буде залежати
саме від економічної життєздатності попередніх розробок.
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ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•

Рішення зручного транспортного сполучення для відвідувачів з вибраними дестинаціями та ключовими
пам’ятками з діючою системою планування

•

2–3 проекти нових аеропортів (це необов’язково можуть бути проекти з розбудови нових аеропортів, але й
розширення запланованих майбутніх хабів для туристів);

•

Рішення планування транспортного сполучення для відвідувачів з об’єктами підвищеної зацікавленості в
радіусі 50 км від дестинацій, що просуваються на ринку на 1 етапі розвитку.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство інфраструктури

•
•
•

Головний план аеропорту Ньюкасл
Стратегічний план екологічного захисту аеропорту Дубровник (під час розширення)
Інтермодальні пасажирські перевезення в Європі — Європейський форум з інтермодальних пасажирських
перевезень

20. Національний план розвитку велосипедної та пішохідної інфраструктури
(2022–2025 рр.)
Доступність

ОПИС
Велосипеди та пішохідні прогулянки є найпопулярнішим видом активності серед туристів, особливо за межами
міст-дестинацій. Орієнтуючись практично на всі існуючі сегменти ринку, вони розділилися на різні велосипедні
та пішохідні продукти, що зумовило широкий ряд вимог до інфраструктури:

•
•
•
•
•

шляхи з бетонним покриттям, з глини, кам’яниста поверхня на різних ділянках, кліматичні умови тощо;

•

маркетингові матеріали на онлайн та офлайн-платформах.

панорами, місця відпочинку та інші елементи фізичної інфраструктури;
фізична та GPS розмітка;
тематичні маршрути, що охоплюють ряд пам’яток на шляху;
спеціальні типи розміщення для відвідувачів, для яких їзда на велосипеді є головним мотивом для
відвідування; типовим випадком є використання системи Bed & Breakfast (проживання та сніданок);

Що стосується планування пляжних зон, то це є комплексний проект із планування на всіх рівнях управління.
Відповідальністю органів національного рівня є надання законодавчої та нормативної бази, що регулюватиме
типи шляхів, технічні стандарти, стандарти безпеки та технічного обслуговування, у вигляді законодавчих
постанов, що є найтиповішим форматом. Дотації на побудову та оснащення в пріоритетних дестинаціях можуть
надходити з національного бюджету. Враховуючи, що велосипедні шляхи, зазвичай, перетинають кордони
міст і муніципалітетів, оперативна відповідальність «лягає на плечі» органів влади регіонального рівня.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•

Типи доріжок, технічні стандарти, стандарти безпеки та технічного обслуговування для доріжок на
національному рівні

•
•

Регіональні плани реалізації пріоритетних доріжок
Перший набір пріоритетних доріжок

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство інфраструктури, регіональні та місцеві органи влади
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•
•
•

Національний план розвитку велосипедного руху, Німеччина
Національний план дій розвитку пішохідного та велосипедного руху, Фінляндія
Національні велосипедні маршрути Великої Британії

21. Ініціатива з розробки круїзних продуктів (2023–2025 рр.)
Доступність

ОПИС
Беручи до уваги берегову лінію, протяжність судноплавних річок та існуючу портову інфраструктуру, Україна
має великий потенціал для розвитку круїзного продукту як для внутрішнього, так і для міжнародного ринків.
Існують різні підвиди круїзного продукту, однак з фінансової точки зору найприбутковішим туристичним
продуктом є саме круїзи. План має включати наступні компоненти:

•
•
•
•
•
•

потенційно найпривабливіші маршрути;
перепони в поточній нормативно-правовій базі, екологічні та технічні умови;
пріоритетні головні проекти інфраструктури;
поточні умови ринку;
зацікавлені сторони, потенційні партнери та інвестори;
моделі управління та розвитку.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Розробка національного плану розвитку круїзного продукту (2023 рік)
Початок розвитку 3–5 тематичних круїзних маршрути (2024–надалі)

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство інфраструктури, регіональні та місцеві органи влади

•

Асоціація міжнародних круїзних ліній (CLIA) — джерело найновішої інформації про ринки та тренди
круїзного продукту

•

План розвитку круїзів Нового Південного Уельсу

22. Маркетинговий план для туристичної галузі України на період
2023–2027рр. (2022 р.)
Маркетинг

ОПИС
Беручи до уваги, що Національна туристична організація сформована з чітко визначеним колом
відповідальності та трудових ресурсів, а також враховуючи, що план маркетингових/перехідних заходів
передбачає проведення більш професійних маркетингових дій, виникає потреба в обширному стратегічному
аналізі маркетингу (та просування) туризму в Україні. Стратегічний план маркетингових заходів містить
наступні логічні компоненти:

•

ситуаційний аналіз — чітка картина поточних ринків, продуктів і сегментів ринку, отримана за результатами
вже виконаних заходів і аналізів;

•
•
•

стратегічне маркетингове направлення з цілями та задачами, головними стратегіями;
стратегічні тренди в маркетингу для ключових туристичних продуктів;
стратегічні направлення для ключових ринків;
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•
•
•
•

план просування та ключові інструменти (онлайн та офлайн);
бюджети;
план дій;
засоби контролю.

Після завершення проекту НТО отримує право власності на документ і виконує завдання, визначені на
наступні 5 років. Сам план підлягає коригуванню та перегляду після кожного операційного року у зв’язку з
можливим виникненням певних неочікуваних елементів, які неможливо було передбачити.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Розробка стратегічного плану маркетингових заходів для сфери туризму України на період 2023–2027 рр.
Систематичний підхід до ринків, продуктів і сегментів ринку

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Національна туристична організація

•
•

Національний план просування туризму в Австралії
Інтегрований план просування туризму Малайзії

23. Маркетингові плани для ключових дестинацій і регіонів (2023–2025 рр.)
Маркетинг

ОПИС
Після завершення первинної маркетингової кампанії буде розпочато процес характеризації та диференціації
українських дестинацій і регіонів. Оскільки кожна дестинація та регіон містять різні пам’ятки і відтак мають різні
характерні види діяльності, що пропонуються різним сегментам, важливо розробити місцеві та регіональні
плани маркетингових заходів, у яких буде визначено:

•
•
•
•
•
•

пріоритетні продукти, характеристики продуктів і пов’язана з ними активність;
бріфи на розробку брендів (ТЗ);
цільові ринки (географічні та демографічні);
маркетингова інфраструктура та бюджети;
канали комунікації та розподіл бюджету;
плани управління маркетингом.

Реалізацію цих планів необхідно ініціювати безпосередньо після проведення первинної кампанії, оскільки
вони значною мірою виконуватимуть роль дорожньої карти розвитку відповідних регіонів і дестинацій.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Плани маркетингових заходів для головних дестинацій — 2023 р.
Плани маркетингових заходів для головних регіонів — 2025 р.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Регіональні та місцеві органи влади в галузі туризму

•
•
•

Маркетингова стратегія міста Мельбурн, Австралія
Маркетинговий план «Відвідайте Каліфорнію», США
Регіональний план маркетингових заходів для провінції Ламарк, Канада
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24. Формування пакетів продуктів для купально-пляжного відпочинку
(2023–2025 рр.)
Маркетинг

ОПИС
Оскільки дестинації Чорного моря в Україні вже відомі на регіональному ринку, для виходу на міжнародний
ринок необхідна модернізація продукту. Найбільшим бар’єром є стан пляжів, що не відповідає міжнародним
стандартам і сповільнює подальший розвиток. Оскільки програма управління пляжами є комплексним і
довготривалим заходом, формування пакетів продуктів має здійснюватися поетапно. Перший етап можна
розпочати після завершення національної програми пляжів у 2023 році, у рамках якого буде реалізовано
тестовий проект у вибраних дестинаціях, а інші дестинації будуть безперервно залучатися до проекту.
Аналогічно до продуктів ділового туризму та турів вихідного дня, цей процес має включати в себе:

•

міжнародні маркетингові заходи, метою яких є інформування та залучення місцевого населення та
постачальників послуг;

•
•
•
•
•

визначення всіх потенційних постачальників товарів і послуг;
обговорення терміну та умов участі в процесі формування пакетів продуктів;
розробка інформації на кількох мовах і маркетингових матеріалів для продуктів із пропозиціями;
підготовка мультимедійних маркетингових матеріалів для онлайн- і офлайн-платформ;
визначення та формування найпривабливіших промо-пакетів і їх передача вибраним посередникам.

Реалізацію цих планів необхідно ініціювати безпосередньо після проведення первинної кампанії, оскільки
вони значною мірою виконуватимуть роль дорожньої карти розвитку відповідних регіонів і дестинацій.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ
Перші пакети продуктів (для нового продукту «Пляжний туризм») на міжнародному ринку до 2026 року

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, департаменти туризму/DMO в берегових дестинаціях

•
•
•

Літні пакети TUI в Хорватію в 2020 році
Літні пропозиції від готелю Valamar, Хорватія на 2020 рік
Ідеї літнього відпочинку в Тоскані (Що робити)

25. Проведення довготривалого дослідження ринку для бренда України
та її дестинацій (2023 — надалi)
Брендінг

ОПИС
На першому етапі розвитку національної туристичної організації усі зусилля мають бути зосереджені на
проведенні маркетингової кампанії з використанням продуктів, що мають ознаки швидких результатів.
Безпосередньо після початку реалізації кампанії національна маркетингова організація має приступити до
процесу управління брендом, що є однією із її ключових зон відповідальності, а також виконання завдань,
визначених в Плані маркетингових заходів на період 2023–2027 рр. Перший інструмент, за допомогою якого
можна здійснювати управління брендом, є безперервне вивчення цільових ринків на предмет сприйняття
ними бренда. Такі дослідження сьогодні проводяться двома методами:

•

маркетингові опитування на цільових ринках. Як правило, вони вимагають залучення компанії з досліджень
на глобальному ринку, що гарантує доступ та застосування уніфікованої методології на різних ринках;

•

пошук в Інтернеті властивостей, які найчастіше пов’язують з Україною та її дестинаціями.
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Термін проведення цього дослідження поступово подовжуватиметься в міру збільшення кількості дестинацій,
що будуть виходити на міжнародний ринок. Однак важливо діяти згідно з головними стандартами методології,
які дозволяють здійснити порівняння часових проміжків, як і в будь-якому довгостроковому дослідженні. У
більшості випадків під час опитувань бренд оцінюється за такими параметрами, як інформованість, розуміння,
перевага та намір придбати.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ
Проведення довгострокового дослідження бренда з 2023 року

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, департаменти туризму/DMO в берегових дестинаціях

•
•
•

Типи досліджень у галузі туризму Німеччини
Результати дослідження туризму в Австралії (проводиться з 2012 року)
Опитування відвідувачів Шотландії — чому туристи вибирають Шотландію

26. Інфраструктура бренда для популярних регіонів і дестинацій
(2023 р. — надалi)
Брендінг

ОПИС
Наступним етапом після завершення реалізації національного плану з розвитку інфраструктури та плану
маркетингових заходів на рівні регіонів і дестинацій є брендинг регіонів і дестинацій. У планах маркетингових
заходів у регіонах і дестинаціях буде визначено брендинг-бріфи, на основі яких розробляються креативні
рішення.
Процеси брендингу для регіонів і дестинацій загалом відповідають процесу національного брендингу, але
мають менший масштаб і передбачають наступні дії:

•

формування ради експертів із державного та приватного сектора, які прийматимуть рішення для
запропонованих питань. У випадку, якщо існуючі регіональні організації та організації управління
дестинаціями вже сформовано як DMO/RMO, цю функцію можуть виконувати їх ради, тобто немає потреби
у формуванні окремих органів;

•
•
•
•

розробка трьох первинних креативних рішень;
оцінка рішень на цільових ринках (включаючи внутрішній);
відбір рішення з найбільш інноваційним підходом;
розробка матеріалів і ресурсів.

Процеси брендингу можна розпочинати після завершення реалізації відповідних планів маркетингових
заходів — у 2024 році в найпопулярніших дестинаціях і в 2026 році в головних регіонах.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Діючі бренди дестинацій у кінці 2024 року
Діючі бренди регіонів у кінці 2026 року

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Організації управління туризмом у регіонах і дестинаціях/департаменти туризму

•
•

Набір інструментів бренда регіону Альберта
Бренд міста Гаага
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27. Програма реконструкції/відродження районів міста та невеликих
поселень (2024 р. — надалi)
Конкурентоспроможність

ОПИС
Естетика простору — це компонент, який видно відразу та відіграє найважливішу роль у конкурентоспроможності туризму. Такі складові, як урбанізація, чистота, збереження автентичної архітектури та
елементи декору сприяють популяризації головних туристичних дестинацій і регіонів. В Україні є області,
що відповідають стандартам естетики та технічного обслуговування об’єктів комунального господарства в
популярних туристичних дестинаціях, однак існують також і значні відхилення і не лише в приміських районах
і сільських районах. З підвищенням туристичних потоків і прискореним розвитком дестинацій ці проблеми
стануть реальними перепонами для подальшого розвитку. Якщо перший етап розвитку галузі дозволить
отримати гарні результати, ми рекомендуємо ініціювати національну програму територіального відродження
та оптимізації, що включатиме в себе:

•

внутрішню маркетингову кампанію з метою розширення національної інформованості та популяризації
основних принципів проекту;

•
•
•

реконструкцію знищених будівель, історичних пам’яток і пам’ятників;

•

продовження реалізації проекту з розміщення туристичної розмітки.

створення «відчуття прибуття» до головних дестинацій;
декоративне оформлення міст та основна туристична інфраструктура (баки для сміття, лавки в парках
тощо);

Це комплексний і довготривалий проект із серйозними інвестиційними вимогами. Оскільки ініціатором має
бути уряд країни, що реалізовуватиме цю ініціативу через відповідні міністерства, потрібно залучитися
підтримкою ряду партнерів, передусім серед регіональних і місцевих органів влади. За умови належного
планування компоненти проекту мають великий потенціал для отримання фінансової підтримки від
міжнародних донорських організацій.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Комплексний план дій на період до 2024 року
Реалізація та переговори з донорськими організаціями та іншими партнерами — з 2025 року та надалі

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту, Міністерство з розвитку громад і територій
Починаючи з 2013 року (після вступу до ЄС), місто Загреб відчуває великий приріст туристичного
потоку, тому адміністрація міста розпочала реалізацію кількох Головних планів із трансформації
невикористовуваних зон міста в нові райони для бізнесу, проживання та туризму.
Стислий огляд проектів (хорватською мовою)

28. Програма «Україна Преміум» (2023—2025 рр.)
Конкурентоспроможність

ОПИС
Як країна, у якій велику частку загальних обсягів виробництва складає сільське господарство, Україна має гарно
розвинену систему нормативних положень і контрольних механізмів, що застосовуються до виробництва
сільськогосподарських товарів. Правове регулювання в туризмі працює, однак воно відсутнє або є застарілим
у тих деяких частинах, які є темою пріоритетних заходів етапу 1. Створення узгодженого бренд-портфоліо
розкриє можливості для проведення комбінації заходів Із брендингу та управління якістю, направлених на
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підвищення цінності для постачальників сільськогосподарських і туристичних послуг класу «преміум». Ці
продукти та послуги можна просувати на внутрішньому та міжнародному ринках як серію «Преміум-Україна»,
тим самим підвищуючи загальний імідж України. Цей захід включає в себе:

•

•
•
•

визначення правил і критеріїв для отримання маркування «Преміум-Україна» для:

•
•
•
•
•

сільськогосподарських товарів;
оброблених харчових продуктів;
ресторанів;
готелів та інших об’єктів розміщення;
товарів ручної роботи.

міжнародний захист автентичних українських продуктів;
нанесення маркування;
просування та дистрибуція.

Постачальники туристичних послуг, зокрема послуг кейтерингу та розміщення, також можуть бути предметом
тематизації (наприклад, «Українське село Преміум», «Український родинний відпочинок Преміум» тощо).
Загалом цей пілотний проект направлено на використання результатів попередніх заходів із брендингу та
впровадження довготривалого процесу з управління якістю.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

Початок впровадження маркування «Преміум-Україна» — початок 2025 року
Перші брендовані/захищені продукти та послуги — початок 2026 року

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту; Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського
господарства
Типи маркувань туристичних послуг у Франції

29. Національна програма розвитку інфраструктури культурнопізнавального туризму (2022–2025 рр.)
Конкурентоспроможність

ОПИС
Звіт щодо конкурентоспроможності галузі туризму та подорожей за 2019 рік визначається суттєве покращення
позиції України стосовно її культурних ресурсів (хоча порівняно з попереднім звітом ця позиція знизилася)
відносно природніх ресурсів. Це не стосується якості власне ресурсів, а того як вони використовуються.
Україна має цінний спадок у вигляді основних музеїв, галерей і театрів, особливо з точки зору популярності
та долучення ширших соціальних груп. Однак сучасні туристичні продукти передбачають викладення
інформації інтерактивним і розважливим способом («вивчати, розважаючись»), для чого використовуються
високотехнологічні методи презентації медіа-даних та інновації. Музеї та центри перекладу все частіше є
учасниками ініціатив приватних компаній, за яких найуспішніші ідеї стають міжнародними франшизами.
Національна програма може охоплювати:

•
•
•
•
•

національні тендери для розробки концепції для невикористовуваних історичних місць;
програми фінансування для адаптації/модернізації існуючих музеїв;
державно-приватне партнерство для тематичних маршрутів;
кампанії на рівні дестинацій для популяризації культурної пропозиції («Ніч музеїв», «Ніч театрів»);
дотації для культурних заходів, що охоплюють більше 50 % міжнародної спільноти;
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•
•

податкові пільги для постачальників послуг віртуальної та доповненої реальності;
спільне фінансування ініціатив МСБ для центрів перекладу.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

100 % підвищення кількості відвідувань об’єктів культурної спадщини в Україні (2022–2025 рр.)
Десять нових музеїв і/або центрів перекладу (2022–2025 рр.).

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ
Міністерство культури, молоді та спорту

•

Ніч у музеях — подія, що організовується один раз на рік і передбачає безкоштовний вхід до музеїв, що
працюють до опівночі (приклад — м. Вена)

•

Historic Scotland (Історична Шотландія) — агенція, що піклується всіма історичними пам’ятками
в Шотландії та фінансується за рахунок оплати вхідних білетів, а також членських внесків (члени
отримують переваги у вигляді безкоштовного входу тощо)

30. Планування конференц-залів і приміщень для зустрічей (2022–2025 рр.)
Інвестиції та загальні умови ведення бізнесу

ОПИС
Місця для зустрічей, конференц- і виставкові центри є важливими об’єктами туристичної інфраструктури,
у розвитку яких головну роль відіграє державний сектор. Цей факт можна аргументувати високими
економічними результатами, які зумовлюють ці об’єкти для національної економіки для економіки відповідних
дестинацій, при чому за приблизною оцінкою прямий дохід від цих центрів порівняно до загального
економічного ефекту знаходиться в діапазоні від 11 до 20:1. Первинна кампанія демонструє реальний потенціал
ринку та об’єктивні недоліки українського ділового туризму як продукту. Щоб досягнути бажаного рівня
розвитку інфраструктури, на етапі 2 необхідно визначити потреби та надати підтримку цьому продукту,
провівши вивчення концепції і дослідження рентабельності. На цьому етапі можна зробити припущення,
що Україні потрібно щонайменше 3 сучасних конференц- і виставкових центри, оснащених найновішими
технологічними рішеннями, які можуть обслуговувати всесвітні провідні компанії з різних галузей. Такі
проекти потребуватиме повного контролю та фінансової підтримки з боку держави, що дозволить провести
ефективні переговори з партнерськими компаніями, зокрема міжнародними розробниками, компаніями з
обслуговування конференцій/виставок, компаній з управління готельним бізнесом та іншими компаніями
меншого розміру. Типовий процес розвитку має складатися з наступних етапів:

•
•
•
•

визначення потреб розвитку — 2022 р.;
вивчення концепції та дослідження рентабельності — 2022р.;
переговори з партнерами та організація фінансової структури — 2023 р.;
детальний архітектурний дизайн і підготовка проекту (дозволи тощо) — 2024–2025 рр.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ

•
•

3 запланованих і спроектованих конференц-центри/виставкових центри
Підготовлені об’єкти для розміщення інвестицій.

ВІДПОВІДА ЛЬНІСТЬ

•

Міністерство культури, молоді та спорту, Національний офіс ділового туризму
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6.5. Капіталовкладення й етап розвитку продуктів
Згідно з цією дорожньою картою, на початку етапу 3 туризм України має досягти наступних результатів:

•

перший набір організацій з управління на рівні дестинацій і регіонів, робота яких організована згідно з
міжнародними стандартами (спільна власність і спільне управління за участі і державного, і приватного
секторів);

•

Національна туристична організація підвищила свій потенціал і рівень теоретичних і науково-технічних
знань шляхом проведення постійних досліджень і за рахунок 4-річного досвіду проведення маркетингових
заходів міжнародного рівня в Україні;

•
•
•
•

визначено довготривалі процеси, направлені на покращення територіальної естетики;

•

ухвалено рамки планування та політичні рішення для реалізації кількох головних об’єктів туристичної
інфраструктури, направлених на створення або відновлення дестинацій;

•

розпочати перші процеси з брендингу продуктів і управління якістю.

налаштовано маркетингову та брендингову інфраструктуру для головних регіонів і дестинацій;
суттєво покращена транспортна мережа;
діють рамки планування для розвитку різних туристичних продуктів (культура, діловий туризм, велосипедні
доріжки та інші елементи допоміжної інфраструктури);

Зазначені вище досягнення свідчать про те, що потенціал зростання туристичних продуктів першого етапу
(включаючи курортний туризм) для існуючої інфраструктури буде невдовзі вичерпано.

ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ
(2020—2021)

КАПІТА ЛОВКЛАДЕННЯ
ТА РОЗРОБКА
ПРОДУКТІВ
(2026—2029)

ПІДВИЩЕННЯ
ІНФОРМОВАНОСТІ
(2022—2025)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
(2030—НАДА ЛІ)

Етап 3 характеризується докладанням значних зусиль до побудови туристичних об’єктів, які слугуватимуть
базою для туристичних продуктів протягом наступного довготривалого періоду. Успішне завершення процесів
зростання потенціалу етапу 2 значною мірою визначатиме потенціал етапу 3, зокрема:

•
•
•

забезпечення раціональних нормативних умов для захисту екології та ефективних організаційних процесів;

•

прагматичні, зумовлені потребами ринку та професійним чином розроблені концепції розвитку туристичної
інфраструктури етапу 3.

під час реалізації великих проектів використовуються високий досвід і знання фахівців у галузі туризму;
високий рівень довіри до міжнародного партнерства, що створить умови для прямих іноземних інвестицій
і донорського фінансування;

Однак акцент на фізичному розвитку продуктів не означає, що діяльність в інших областях буде призупинено.
Нижче представлені ключові заходи етапу 3, які поділено за категоріями.

Нормативно-правове регулювання та управлiння (2026–2029 рр.)
• 3 етап реорганізації системи статистики в туризмі, який включає в себе:
• введення системи eVisitor (електронний відвідувач), яка є повністю цифровим реєстром всіх об’єктів

розміщення, зобов’язаних оновлювати дані щодо кількості відвідувачів і їх основних характеристик на
щоденній основі. Це дозволить отримувати прозору статистику в режимі реального часу та забезпечить
наявність потужного інструменту управління галуззю;

•

постійний рахунок TSA, що функціонує на національному рівні, впроваджений українськими організаціями
та є аналітичним інструментом для управління економікою туризму в Україні.
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•

3 етап реорганізації туризму, який передбачає, що на всій території країни туристична галузь є належним
чином організована за вертикальною системою RMO (організації управління регіонами), DMO (організації
управління дестинаціями) і TIC (туристично-інформаційні центри);

•

продовження планування маркетингових заходів і реалізації головних планів для решти туристичних
пам’яток;

•

укріплення та оновлення інспекцій туристичних об’єктів, що буде особливою вимогою в області приватного
розміщення.

Доступність (2026–2029 рр.)
• організація велосипедних і пішохідних шляхів (1 етап) відповідно до національної програми, визначеної

на етапі 2, пріоритетним завданням якого є оптимізація туристичних ланцюжків формування вартості
дестинацій 1-го та 2-го рівня;

•

розвиток/реконструкція регіональних транспортних хабів (залізниця/аеропорти) з метою розробки нового
продукту;

•

розвиток інфраструктури морських і річкових круїзів згідно з національною програмою, визначеною на
другому етапі розвитку туристичної галузі.

Маркетинг (2026–2029 рр.)
• Розробка продуктів і формування пакетів активності для продуктів «Тури/культура», що здійснюється після
завершення розробки відповідних фізичних продуктів і модернізації транспортної інфраструктури навколо
пам’яток і об’єктів підвищеної зацікавленості.

•

Розробка продуктів і формування пакетів активності для продуктів «Природа/дика природа» і «Активний
відпочинок/пригоди», що здійснюється після завершення розробки відповідних фізичних продуктів і
модернізації транспортної інфраструктури навколо пам’яток і об’єктів підвищеної зацікавленості.

•

Новий план маркетингових заходів для туристичної галузі в Україні на період 2027–2031, який має бути
завершено в 3 кварталі 2026 року. План має передбачати продовження та реструктуризацію заходів на
існуючих ринках, надалі підвищувати цільові показники на ринку та пропонувати пакети нових туристичних
продуктів (тури/культура, природа/дика природа, активний відпочинок/пригоди).

Конкурентоспроможність (2026–2029 рр.)
• Введення нового екологічного стандарту «Зелена Україна»

та активну кампанію з його просування на

внутрішньому ринку.

•

Програми модернізації територіальної естетики в приміських регіонах, включаючи доступність до
екологічних зон: в’їзди, пішохідні доріжки, архітектурні бар’єри, інформація, час роботи, двері та огорожі,
освітлення тощо.

Інвестиції та загальні умови ведення бізнесу (2026–2029 рр.)
• Адаптація системи оподаткування в туризмі (туристичні податки, ПДВ для постачальників

послуг
розміщення та кейтерингу, інші відповідні податки) до міжнародного конкурентоспроможного рівня.
За умови прогнозованого економічного зросту та з підвищенням вартості робочої сили, проблеми
оподаткування стануть однією з головних проблем конкурентоспроможності українського туризму, яку
необхідно вирішити до розвитку головної туристичної інфраструктури.

•

Заснування фонду для направлення дотацій для оплати процентів за кредитами для вибраних об’єктів
розміщення та проектів з модернізації туристичної інфраструктури.

•

Державні інвестиції:

•
•

побудова/реконструкція максимум 3 конференц-/виставкових центрів;
головна туристична інфраструктура для вибраних дестинацій — заповідники, музеї, центри перекладу,
інші культурні пам’ятки та відповідна транспортна інфраструктура.
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6.6. Етап забезпечення контроля якості та диференціації
Початок цього етапу має базуватися на припущенні, що 10-річні зусилля з підвищення загальної
конкурентоспроможності туристичної галузі України та створення туристичних продуктів дали успішні
результати. Україна стала конкурентоспроможною країною на міжнародному ринку за всіма стандартами та
має кілька дестинацій з іноземними туристичним потоками. Подальші зусилля слід направити на розробку та
дотримання стандартів якості всіх елементів в ланцюжку формування вартості в галузі туризму.

ФОРМУВАННЯ
МЕХАНІЗМУ
(2020—2021)

КАПІТА ЛОВКЛАДЕННЯ
ТА РОЗРОБКА
ПРОДУКТІВ
(2026—2029)

ПІДВИЩЕННЯ
ІНФОРМОВАНОСТІ
(2022—2025)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ТА
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ
(2030—НАДА ЛІ)

Головні завдання — це управління та підтримка інноваційного розвитку, максимізація економічних ефектів і
синергії туристичної активності з іншими секторами економіки, у той час коли маркетингові заходи будуть
спрямовані на підвищення результатів у всіх аспектах галузі. Синергія потенціалу країни в області туризму,
IT та сільському господарстві успішно координується з метою забезпечення стабільного та безперервного
зросту всіх відповідних галузей. Зусилля, які застосовували органи державного управління до покращення
територіальної естетики, делеговано регіональним/місцевим органам влади та підприємцям.
Державне управління зосереджене на створенні та підтримці інтелектуального бізнес-середовища в
динамічній туристичній галузі, де з-поміж іншого реалізовуються наступні цілі:

•

туристичні допоміжні рахунки для регіонів, які дозволять регіонам керувати туристичною економікою
самостійно;

•

вступ України та її регіонів до міжнародних гастрономічних організацій, розробка збірки рекомендацій і
стандартів (Мішлєн тощо);

•

ініціатива «Панель дестинацій» — спільна платформа для уніфікованих систем бронювання послуг всіх
постачальників, які дозволять очільникам дестинацій з точністю передбачати попит;

•
•

завершення цифрової трансформації попиту в області туризму;
національна/регіональна/місцева система посередницької діяльності (компанії з управління дестинаціями,
туристичні оператори та агенції).
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7. ПЛАН ДІЙ
7.1. Детальний план дій для першого етапу заходів —
налаштування механізму
Детальний план дій містить способи спрощення організації заходів і діяльності протягом наступних років.
Діяльність (заходи) на 2020 і 2021 роки, включаючи зацікавлених сторін, відповідальних за управління,
підтримку або консультування кожного з них (відповідальність), якщо застосовно, – яка вартість реалізації
кожного заходу, які джерела фінансування доступні та яка ціль буде реалізована/який кінцевий результат
буде отримано в результаті кожного заходу. План дій для заходів із потенціалом до швидкого результату
представлені в окремій таблиці.
Захід/проект/
активність

2020

2021

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

Відповідальність

Бюджет

Можливі
джерела
фінансування

Цілі/кінцеві результати
заходу

Налаштування механiзму
1

Розбудова
Національної
туристичної
організації

Міністерство культури,
молоді та спорту

Не передбачено

Не передбачено

Розбудова НТО, включаючи
необхідну нормативно-правову
базу (або коригування поточної
НТО)

2

Реорганізація
управління
туризмом на
регіональному та
місцевому рівнях

Міністерство культури,
молоді та спорту

Не передбачено

Не передбачено

Чіткі вертикальні відповідальності
та бюджети на регіональному тиа
локальному рівнях

3

Інші корективи до
законодавчої бази,
що регулює туризм

Міністерство культури,
молоді та спорту

Не передбачено

Не передбачено

Конкурентоспроможна норм.прав. база в туризмі (закони,
постанови, сбірки правил)

4

Програма
модернізації
ділового туризму
(MICE) і турів
вихідного дня як
продуктів

Департаменти туризму
відповід. дестинацій,
Мін. культури, молоді та
спорту

Національний офіс ділового
туризму — щорічний бюджет
до 200 тис. євро, Адаптації
міста — порядок величини
бюджетів у кілька млн євро
на кожну дестинацію

Бюджети
відповідальних
установ

Професійне управління
продуктами ділового туризму
та турів вихідного дня на рівні
ключових дестинацій

5

Первинне
підвищення
доступності
транспорту

Мін. інфраструктури,
Місцеві органи влади

Програма субсидій до
авіаліній — до 10 млн євро
(визначається маркетинговим планом), підвищення
доступності транспорту та
інформаційна розмітка для
ключових пам’яток — до 1 млн
євро на кожну дестинацію

Бюджети
відповідальних
установ

Підвищене повітряне сполучення
на вибраних ринках із високим
попитом

6

Розвиток бренда
українського
туризму

Мін. культури, молоді та
спорту (або НТО)

Від 500 до 800 тис. євро

Бюджети
відповідальних
установ

Оптимізована мережа автошляхів
у напрямках ключових дестинацій
(та їх околиць)

7

Оперативний/
перехідний план
маркетингових
заходів на період
2021–2022 рр.

Мін. культури, молоді та
спорту (або НТО)

Від 100 до 120 тис. євро

Бюджети
відповідальних
установ

Фінальна версія документу для
практичного використання в НТО

8

Національна
туристичноінформаційна та
дорожня розмітка

Мін. культури,
молоді та спорту. із
затвердженням Мін.
інфр., органи місц.
влади у головних
дестинаціях

Нац. план туристично-інформаційної та дорожньої
розмітки — до 50 тис. євро
на консультаційні послуги,
дестинації — до 500 тис.євро
на дестинацію

Бюджети
відповідальних
установ

Розміщена туристичноінформаційна та дорожня
розмітка на національному рівні
та в ключових дестинаціях

9

План створення
туристичноінформаційних
центрів

Мін. культури, молоді та
спорту

Підготовка проектів концепції
та стандартів дизайну до
100 тис. євро, Завершення/
модернізація першого набору
існуючих туристично-інформаційних центрів — до 100
тис. євро на центр

Бюджет міністерства

Розміщення перших
інформаційних центрів у
ключових дестинаціях

10 Створення
фінансових
можливостей для
МСБ у сфері туризму

Мін. фінансів, Мін. екон.
розвитку, торг. та сіл.
господарства, Мін.
культури, молоді та
спорту

Не передбачено

Бюджети
відповідальних
установ

Кількі ліній пільгового
фінансування для сектора МСБ
в туризмі — до 100 тисяч євро на
центр
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Захід/проект/
активність

2020

2021

Можливі
джерела
фінансування

Цілі/кінцеві результати
заходу

Виробництво маркетингових
матеріалів (на дестинацію
та MICE) до 50 тис. євро,
внутрішня маркетингова
кампанія на національноуму
рівні до 100 тис. євро

Бюджети
відповідальних
установ

Визначена пропозиція ділового
туризму для ключових дестинацій,
щонайменше 10 пакетів продуктів
у категорії турів вихідного дня на
національному рівні

Міністерство
культури, молоді та
спорту (донорські
та контролюючі
організації), міські
департаменти
управління
дестинаціями
(співдонори, керівники
проектів)

Не передбачено

Бюджети
відповідальних
установ

Національна програма подій і
календар на 3 роки

Національна туристична
організація (НТО),
залучені на умовах
«аутсорс» маркетингові
та PR агенції

Понад 1 мільйон євро

Бюджети
відповідальних
установ

Підвищити упізнаваність на 100%
на ключових ринках із високим
попитом

Відповідальність

Бюджет

Національний офіс
ділового туризму, міські
департаменти туризму

12 Програма підтримки
заходів

13 Первинна
маркетингова
кампанія

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4

Швидкi результати
11

Формування пакетів
продуктів ділового
туризму (MICE) і
турів вихідного дня

7.2. Попередній план дій для другого етапу —
підвищення інформованості
Попередній план дій включає перелік описаних вище заходів, що реалізовуються на другому етапі (2022–
2025 рр.), і визначають рівні відповідальності за реалізацію кожного заходу. Попередній план дій для другого
етапу підлягає повторному розгляду відповідно до успішності результатів і тривалості першого етапу.
План дій для третього та четвертого етапів не складається з огляду на велику кількість невизначених на
момент реалізації першого та другого етапів питань (і з точки часового проміжку визначення є неможливим).
2022 2023 2024 2025 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗАХІД/ПРОЕКТ/ДІЯЛЬНІСТЬ
Пiдвищення iнформованостi
14

Другий етап коригування статистики у сфері туризму

Національна служба статистики в Україні

15

Другий етап реорганізації туристичної системи

16

Рамки планування для найпривабливіших туристичних пам’яток

МКМС, асоціації та інші організації приватного
сектора в туризмі
МКМС, зовнішні консультанти

17

Внесення змін до освітньої системи

МКМС, зовнішні консультанти

18

Програма управління пляжами

Мін. енергетики та захисту довкілля, МКМС

19

Другий етап розвитку туристичної транспортної системи

МКМС, Мін. інфраструктури

20 Національний план розвитку велосипедної та пішохідної
інфраструктури

МКМС, Мін. інфраструктури, регіональні та
місцеві органи влади

21

МКМС, Мін. інфраструктури, регіональні та
місцеві органи влади
Національна туристична організація

Ініціатива з розробки круїзних продуктів

22 Маркетинговий план для туристичної галузі України на період
2023–2027рр.
23 Маркетингові плани для ключових дестинацій і регіонів
24 Формування пакетів продуктів для пляжного туризму
25 Проведення довготривалого дослідження ринку для бренда України
та її дестинацій
26 Інфраструктура бренда для провідних регіонів і дестинацій
27 Програма реконструкції/відродження районів міста та невеликих
поселень

Регіональні та місцеві органи влади в області
туризму
МКМС, департаменти туризму/DMO берегових
дестинацій
Національна туристична організація
Організації управління туризмом на рівні
регіонів і дестинацій/департаменти туризму
МКМС, Мін. розвитку громад і територій
МКМС, Мін. економічного розвитку, торгівлі та
сільського господарства
МКМС

28 Програма «Україна Преміум»
29 Національна програма розвитку інфраструктури культурнопізнавального туризму
30 Планування конференц-залів і приміщень для зустрічей

МКМС, Національний офіс ділового туризму
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ДОДАТКИ
A.1. Адміністративна організація України
Таблиця 21: Україна — адміністративна організація
Джерело: CIA Factbook

Рівень поділу

Територія

Загальна кількість одиниць

Відповідні поселення

Кількість одиниць

1 (регіони)

автономна республіка

1

2

області

24

міста зі спеціальним
статусом

2 (регіональні
підрозділи)

(сільські) райони

490
118

міста районного
значення

178

(міські) райони в містах

3 (ради)

місцеві ради

454
783

міста районного
значення

274

селищні ради
сільські ради

10 278

індивідуальні поселення

890

окремі села

27 190

Усього міст/сіл

1 344

28 621

A.2. Регіони та області України
Таблиця 22: Україна — регіони та області
Джерело: Wikipedia

Регіон/область

Площа (км2)

Населення
(2010)

Щільність
населення

Адміністративний
центр

Райони/
регіони

Міста регіонального значення

Черкаська область

20 891

1 291 135

61,80

Черкаси

20

6

Чернігівська область

31 851,3

1 104 241

34,67

Чернігів

22

3

Чернівецька область

8 093,6

903 782

111,67

Чернівці

11

2

Дніпропетровська область

31 900,5

3 344 073

104,83

Дніпро

22

13

Донецька область

26 505,7

4 448 031

167,81

Донецьк

18

28

Івано-Франківська область

13 894

1 380 770

99,38

Івано-Франківськ

14

6

Харківська область

31 401,6

2 755 177

87,74

Харків

27

7

Херсонська область

28 449

1 091 151

38,35

Херсон

18

3

Хмельницька область

20 636,2

1 331 534

64,52

Хмельницький

20

6

Київська область

28 118,9

1 719 602

61,15

Київ

25

13

Кіровоградська область

24 577,5

1 014 809

41,29

Кропивницький

21

4

Луганська область

26 672,5

2 300 412

86,25

Луганськ

18

14

Львівська область

21 823,7

2 545 634

116,65

Львів

20

9

Миколаївська область

24 587,4

1 186 452

48,25

Миколаїв

19

5

Одеська область

33 295,9

2 387 636

71,71

Одеса

26

7

Полтавська область

28 735,8

1 493 668

51,98

Полтава

25

5

Рівненська область

20 038,5

1 152 576

57,52

Рівне

16

4

Сумська область

23 823,9

1 166 765

48,97

Суми

18

7

Тернопільська область

13 817,1

1 086 694

78,65

Тернопіль

17

1

Вінницька область

2650,6

1 646 250

62,12

Вінниця

27

6

Волинська область

20 135,3

1 038 223

51,56

Луцьк

16

4

Закарпатська область

12 771,5

1 246 323

97,59

Ужгород

13

5

Запорізька область

27 168,5

1 805 431

66,45

Запоріжжя

20

5

Житомирська область

29 819,2

1 283 201

43,03

Житомир

23

5
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A.3. Міжнародні автошляхи в Україні (М)
Таблиця 23: Україна — мережа міжнародних автошляхів України (М)
Джерело: Wikipedia

Напрямки

№

Довжина, км

Київ — Чернігів — Нові Яриловичі митний пункт контролю (п.к.) [в напрямку Білорусі]

М 01

241,8

Кіпті — Глухів — Бачівськ п.к. [в напрямку Росії]

М 02

242,4

Київ — Харків — Довжанський п.к. [в напрямку Росії]

М 03

872,8

Знам’янка — Луганськ — Ізварино

М 04

629,1

Київ — Одеса

М 05

537,2

Київ — Чоп [в напрямку Угорщини]

М 06

888,8

Київ — Ковель — Ягодин п.к. [в напрямку Польщі]

М 07

490,4

Ужгород — Ужгород п.к. [в напрямку Словаччини]

М 08

14,9

Львів — Рава Руська (в напрямку Польщі)

М09

174,0

Львів — Краковець [в напрямку Польщі]

М 10

83,3

Львів — Шегині п.к. [в напрямку Польщі]

М 11

72,1

Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка

М 12

761,3

Кропивницький — Платонове п.к. [в напрямку Молдови]

М 13

257,9

Одеса — Мелітополь — Новоазовськ [в напрямку Росії]

М 14

655,7

Одеса — Рені [в напрямку Румунії]

М 15

289,4

Одеса — Кучурган [в напрямку Молдови]

М 16

58,7

Херсон — Джанкой — Феодосія — Керч

М 17

430,0

Харків — Сімферополь — Алушта — Ялта

М 18

731,6

Доманове [в напрямку Білорусі] — Ковель — Чернівці — Тереблече п.к. [в напрямку Румунії]

М 19

525,6

Харків — Гоптівка п.к. [в напрямку Росії]

М 20

28,4

Виступовичи — Житомир — Могилів Подільський

М21

401,7

Полтава — Олександрія

М 22

148,1

Берегове — Виноградів — Велика Копаня п.к. [в напрямку Угорщини]

М 23

49,5

Мукачеве — Берегове — Лужанка [в напрямку Угорщини]

М 24

37,5

Соломоново — Велика Добронь — Яноші

М 25

59,6

Вилок — Неветленфолу — Дякове

М 26

20,7

Одеса — Чорноморськ

М 27

14,0

Одеса — Южний — М14

М 28

49,0

Харків — Красноград — Перещепино — М18

М 29

160,7

УСЬОГО:

8652,7

A.4. Відстань руху автошляхами між головними українськими дестинаціями та
європейськими столицями
Таблиця 24: Відстань автошляхів між Києвом, Одесою, Львовом і європейськими столицями
Джерело: Via Michelin

Місто

Населення

КИЇВ
Вiдстань

Час руху

ОДЕСА
Вiдстань

Час руху

ЛЬВIВ
Вiдстань

Час руху

Мінськ

1 975 000

575 км

6 год. 53 хв.

1044 км

12 год. 10 хв.

614 км

7 год. 41 хв.

Варшава

1 765 000

781 км

9 год. 26 хв.

1233 км

14 год. 25 хв.

393 км

5 год. 36 хв.

Будапешт

1 779 361

899 км

11 год. 32 хв.

1166 км

13 год. 28 хв.

547 км

6 год. 10 хв.

Рига

641 423

1061 км

12 год. 34 хв.

1520 км

17 год. 20 хв.

972 км

12 год. 46 хв.

Берлін

4 162 000

1337 км

14 год. 25 хв.

1731 км

19 год. 27 хв.

922 км

8 год. 47 хв.

Париж

2 140 526

2402 км

22 год. 57 хв.

2672 км

28 год. 00 хв.

1863 км

17 год. 00 хв.

Лондон

9 787 426

2399 км

25 год. 00 хв.

2764 км

30 год. 00 хв.

1958 км

19 год. 00 хв.

Мадрид

3 223 334

3687 км

34 год. 00 хв.

3949 км

39 год. 00 хв.

3149 км

28 год. 00 хв.
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A.5. Категорії послуг пасажирських перевезень залізничним
транспортом в Україні
Таблиця 25: Україна — категорії послуг пасажирських перевезень залізничним транспортом
Джерело: HDC

ДЕННІ ПАСАЖИРСЬКІ ПОТЯГИ

НІЧНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПОТЯГИ

•

•

•

•

•
•

Euro City (EC) — Express (мін. 90 км/год.) денні міжнародні
маршрути, що пропонують високий рівень обслуговування та
комфорту.
Класи: перший і стандарт.

•

Inter City+ (IC+) — Express (мін. 90 км/год.) денні внутрішні
маршрути, що пропонують дуже високий рівень
обслуговування та комфорту.
Класи: перший і стандарт.
Ці маршрути наразі обслуговують електропотяги Hyundai
Rotem HRCS2 (маршрути між Києвом і Харковом, Львовм,
Дніпром і Донецьком).

•

Inter City (IC) — (макс. 70 км/год. – 90 км/год.) денні
внутрішні маршрути, що пропонують підвищений рівень
обслуговування та комфорту.
Класи: перший, стандарт і економ.
Ці маршрути наразі обслуговують потяги Škoda UZ class 675
(на маршрутах між Харковом, Дніпром і Донецьком).

•

Euro Night (EN) – Express (мін. 90 км/год.) нічні міжнародні
маршрути, що пропонують дуже високий рівень
обслуговування та комфорту.
Класи: 2-місне купе та 4-місне купе.
Нічний Експрес (НЕ) (макс. 70 км/год. – 90 км/год.) нічні
міжнародні та внутрішні маршрути, що пропонують
підвищений рівень обслуговування та комфорту.
Класи: 2-місне купе, 4-місне купе та плацкарт.
Нічний Швидкий (НШ) – (макс. 50 км/год. – 70 км/год.)
нічні міжнародні та внутрішні маршрути, що пропонують
підвищений рівень обслуговування та комфорту.
Класи: 2-місне купе, 4-місне купе та плацкарт.
Нічний Пасажирський (НП) (макс. 50 км/год.) нічні міжнародні
та внутрішні маршрути, що пропонують підвищений рівень
обслуговування та комфорту.
Класи: 4-місне купе та плацкарт.

Регіональний Експрес (РЕ) — (макс. 70 км/год. – 90 км/год.)
денні внутрішні маршрути, що пропонують стандартний
рівень обслуговування та комфорту.
Класи: перший, стандарт і економ.
Регіональний потяг (РП) — (макс. 70 км/год.) денні
внутрішні маршрути, що пропонують стандартний рівень
обслуговування та комфорту.
Класи: стандарт і економ.

A.6. Перелік аеропортів України та пасажиропотоки у 2017 та 2018 рр.
Таблиця 26: Україна — перелік аеропортів та пасажиропотоки у 2017 та 2018 рр.
Джерело: Wikipedia, сторiнки аеропортів

Рейтинг Аеропорт

Мiсто

Код
(IATA/ICAO)

Пасажири
2017

Пасажири
2018

Зміна

1

Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

Київ

KBP/UKBB

10 554 757

12 603 000

↑ 19,4 %

2

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

Київ

IEV/UKKK

1 851 700

2 812 300

↑ 51,9 %

3

Міжнародний аеропорт «Львів»

Львів

LWO/UKLL

1 080 000

1 598 700

↑ 48,0 %

4

Міжнародний аеропорт «Одеса»

Одеса

ODS/UKOO

1 228 102

1 446 521

↑ 17,7 %

5

Міжнародний аеропорт «Харків»

Харків

HRK/UKHH

806 200

961 500

↑ 19,3 %

6

Міжнародний аеропорт «Запоріжжя»

Запоріжжя

OZH/UKDE

348 438

400 326

↑ 14,9 %

7

Міжнародний аеропорт «Дніпропетровськ»

Дніпро

DNK/UKDD

276 954

299 250

↑ 8,0 %

8

Міжнародний аеропорт «Херсон»

Херсон

KHE/UKOH

105 900

150 100

↑ 41,7 %

9

Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ»

Івано-Франківськ

IFO/UKLI

110 000

112 607

↑ 2,4 %

10

Міжнародний аеропорт «Чернівці»

Чернівці

CWC/UKLN

48 211

73 075

↑ 51,5 %

11

Міжнародний аеропорт «Вінниця» (Гавришівка)

Вінниця

VIN/UKWW

52 942

60 873

↑ 15,0 %

12

Міжнародний аеропорт «Кривий Ріг»

Кривий Ріг

KWG/UKDR

32 504

21 964

↓ 32,4 %

13

Міжнародний аеропорт «Рівне»

Рівне

RWN/UKLR

3 472

6 403

↑ 84,4 %

14

Аеропорт «Полтава»

Полтава

PLV/UKHP

-

968

15

Аеропорт «Миколаїв»

Миколаїв

NLV/UKON

-

256

16

Міжнародний аеропорт «Ужгород»

Ужгород

UDJ/UKLU

182

250

↑ 37,4 %

УСЬОГО:

16 499 500

20 545 500

↑ 24,5 %
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A.7. Торгівельні партнери України у 2013 та 2017 рр.
Зображення 38: Україна — торгівельні партнери України у 2013 та 2017 рр.
Джерело: World Bank

Головні партнери України з експорту у 2013 р.
Інші, 57,6 %

Головні партнери України з експорту у 2017 р.
Інші, 68,1 %

РФ, 16,5 %

РФ, 9,1 %

Польща, 6,3 %
Туреччина, 5,8 %
Італія, 5,7 %
Туреччина, 6,0 %
Індія, 5,1 %

Китай, 4,3 %
Єгипет, 4,3 %
Польща, 4,0 %

Головні партнери України з iмпорту у 2013 р.
Інші, 40,8 %

Головні партнери України з iмпорту у 2017 р.

РФ, 30,2 %

Інші, 50,3 %

РФ, 14,6 %

Китай, 11,4 %

Німеччина, 10,5 %
Китай, 10,3 %
Білорусь, 4,7 %

Польща, 6,8 %
Німеччина, 8,8 %

Білорусь, 6,5 %

Польща, 5,3 %

A.8. Оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні
Таблиця 27: Україна — оподаткування юридичних і фізичних осіб
Джерело: Taxation and investment in Ukraine, Deloitte

Оподаткування юридичних осіб в Україні
Податок на прибуток організації

18 %

Правила недостатньої капіталізації

Так

Податок на прибуток відділення

18 %

Правила контрольованих іноземних компаній

Ні

Ставка податків на приріст вартості капіталу

18 %

Податковий рік

Календарний рік

База

Надходження
від усіх джерел

Авансовий платіж за податком

Так, у певних
випадках

Звільнення від сплати податків від доходів на
дивиденди від дочірньої компанії

Ні

Дата виплати компенсації

10 лютого

Податки на джерела прибутків

•
•
•
•

Податкові пільги на збитки

•
•

перенесення на майбутні періоди

Не визначено

перенесення на попередні періоди

Ні

дивіденди

15 %

проценти

15 %

роялті/оплата за технічне обслуговування

15 %

податок на прибуток від філій

15 %

Звільнення від подвійного оподаткування

Так

Податкова консолідація

Ні

Податок на капітал

Ні

Принципи визначення ціни з метою
оподаткування

Так

Податок на майно

Різний
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Оподаткування фізичних осіб в Україні
Загальний прибуток (дохід від роботи по найму, арендний прибуток)

18 %

Подарунки / спадщина

0 % / 5 % / 18 %

Дивіденди, проценти та роялті

0 % / 5 % / 9 % / 18 %

Продаж нерухомого та рухомого майна

0%/5%

Сучасний військовий збір

1, 5 %

База

Надходження від усіх джерел

Звільнення від подвійного оподаткування

Так

Податковий рік

Календарний рік

Дата виплати компенсації

1 травня

Податок на власний капітал

Ні

Соціальне забезпечення

22 % (оплачується роботодавцем)

ПДВ (Стандартна ставка/зменшена ставка)

20 % / 7 %

A.9 Моделі єдиного податку в Україні
Таблиця 28: Україна — моделі єдиного податку
Джерело: Taxation and investment in Ukraine, Deloitte

Категорії спрощеної системи оподаткування

Обмеження

Ставка податку

1 категорія

Лише фізичні особи, кількість найманих
працівників, щорічний дохід — до 300 000 гривень
(10 000 євро)

192,10 грн. (6,40 євро) на місяць

2 категорія

Лише фізичні особи. До 10 найманих працівників,
щорічний дохід — до 1 500 000 гривень (50 000
євро)

834,60 грн. (27,82 євро)

Фізичні та юридичні особи. Без обмежень для
кількості найманих працівників, щорічний дохід —
до 5 000 000 гривень (167 000 євро)

3 % від доходу + ПДВ

3 категорія

на місяць

або 5 % від доходу

A.10. Звіт щодо загальної конкурентоспроможності України за 2018 р.
Таблиця 29: Україна — звіт щодо загальної конкурентоспроможності за 2018 р.
Джерело: World Economic Forum

Показник відносно
попереднього звіту

Позиція в рейтингу / 140

Найкращий показник

Індекс глобальної конкурентоспроможності 4.0.

57,0 ↑

83

США

Компонент «Сприятливе середовище»

55,8 ↑

91

Гонконг

Показник 1: інститути

46,3 ↑

110

Нова Зеландія

Показник 2: інфраструктура

70,1

↑

57

Сінгапур

Показник 3: впровадження ІКТ

51,0

↑

77

Республіка Корея

Показник 4: макроекономічна стабільність

55,9 ↑

131

Кілька (31)

Компонент «Людські ресурси»

68,5 ↑

77

Швейцарія

Показник 5: стан здоров’я

72,0 ↑

94

Кілька (4)

Показник 6: навички

68,9 ↑

46

Фінляндія

Компонент «Ринки»

56,5 ↑

67

США

Показник 7: ринок продуктів і послуг

55,3 ↑

73

Сінгапур

Показник 8: ринок праці

59,5 ↑

66

США

Показник 9: фінансова система

48,7 ↑

117

США

Показник 10: розмір ринку

62,7 ↑

47

Китай

Компонент «Інновація»

47,1

↑

73

США

Показник 11: динаміка розвитку бізнесу

55,3 ↓

86

США

Показник 12: інноваційний капітал

39,0 ↑

58

Німеччина
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A.11. Індикатори звіту Doing business (Ведення бізнесу)
Таблиця 30: Україна — Індикатори звіту Doing business
Джерело: Doing Business

Відкриття бізнесу

Процедури, часові та грошові витрати, внесення мінімального капіталу для відкриття
товариства з обмеженою відповідальністю

Отримання дозволів на будівельні роботи

Процедури, часові та грошові витрати для завершення всіх офіційних процедур для
будови складського приміщення та впровадження мехіназмів контроля якості та
забезпечення безпеки в системі дозволів на будівельні роботи

Підведення електроенергії

Процедури, часові та грошові витрати на підключення до електромережі, а також
забезпечення надійності електропостачання та пррозорості тарифів

Реєстрація права власності

Процедури, часові та грошові витрати для передачі права власності та забезпечення
якості системи управління земельними ресурсами

Отримання кредиту

Законодавство, що регулює заставу рухомого майна, і система даних щодо
кредитоспроможності

Захист міноритарних інвесторів

Права міноритарних сторін в угодах пов’язаних сторін і в корпоративному управлінні

Сплата податків

Виплати, часові витрати, загальна ставка оподаткування та внеску для юридичної особи
з метою дотримання всіх правил оподаткування та процесів забезпечення посад

Транскордонна торгівля

Часові та грошові витрати для експорту товарів з конкурентною перевагою та імпорту
автозапчастин

Забезпечення виконання контрактів

Часові та грошові витрати для вирішення комерційних суперечок і якість процесів під
час судових процедур

Врегулювання питань неплатоспроможності

Часові та майнові витрати, наслідки та ставка компенсацівї для суб’єктів комерційної
неспроможності, а також ефективність законодавчої системи щодо випадків
неплатоспроможності

Регулювання ринку праці

Гнучкість трудового законодавства та аспекти якості роботи

A.12. Оцінка системи статистики в галузі туризму в Україні
ПРИМІТКА. Уся інформація та точки зору, наведені в цьому розділі, основані на результатах інтерв’ю
з фахівцями-представниками третьої сторони, яких було запрошено до роботи в приватному або
державному секторі туризму України та які мають досвід співпраці з Державною службою статистики
України. Команда проекту здійснювала як офіційні, так і неофіційні спроби організувати зустріч/переговори
з представниками Державної служби статистики України, однак їм так і не вдалося це зробити до передачі
цього первинного звіту. У зв’язку з цим команда проекту попереджає про можливі відхилення в поданих
нижче даних і бере на себе повну відповідальність за коригування та надання уточнень для цього розділу
у кінцевій версії звіту після безпосереднього спілкування з Державною службою статистики України, якщо
така можливість виникне.

•

Згідно з даними, які було надано фахівцями в ході інтерв’ю та збігаються з даними звітів ВТО ООН щодо
туризму України, Державна служба статистики України використовує метод, що класифікується ВТО
ООН як «Туристичні кордони» (TF), що передбачає підрахунок туристів на перетині кордонів і не враховує
одноденних відвідувачів.

•

Проте під час роботи над проектом консультанти не побачили в пунктах перетину кордонів жодних анкет
або будь-яких інших видів опитувальників, які б дозволяли зробити зазначене вище розмежування.

•

Згідно з національною статистикою, загальна кількість відвідувачів в Україні у 2017 році, отримана таким
методом, становила 14,2 мільйона.

•

В офіційній статистиці діє категорія «іноземні відвідувачі», яка також розділена на підкатегорії залежно від
мети відвідування:

•
•

ділова поїздка;
організований туризм;
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•

•
•
•
•
•

приватне відвідування;
освіта;
працевлаштування;
імміграція;
події.

У 2017 році 96,5% усіх іноземних відвідувачів було віднесено до категорії «приватне відвідування», однак
жодних додаткових даних про цих відвідувачів немає. Без додаткових уточнюючих відомостей про мотиви
та поведінку цих туристів цей набір даних є недостатнім для проведення аналізу туристичної галузі та
передусім для визначення тих поїздок, які можна віднести до поняття «туризм».

•

Окрім викладеного вище, категорія «ділові поїздки» налічує менше, ніж 90 000 відвідувачів, що є практично
неможливим, якщо проаналізувати навантаження на аеропорти, кількість іноземних туристів в об’єктах
розміщення та інші доступні індикатори.

•

Аналогічна статистика застосовується і до підрахунку кількості українців, що подорожують закордон, серед
яких згідно з паритетом купівельної спроможності українців, 26,4 мільйона подорожей в інші країни у 2017
році — це саме українці, при чому переважна кількість цих поїздок не пов’язані з туризмом. Близько 9% цих
поїздок зафіксовані як «приватні поїздки». Наприклад, за результатами інтерв’ю, велика кількість українців
часто перетинають кордон країн ЄС із метою придбання автомобілів, що зумовлене нижчими процентними
податковими ставками. Таким чином власникам таких автомобілів необхідно виїжджати за межі України та
повторно в’їжджати на її територію кожні п’ять днів, що вимагається національним законодавством.

•

Інша статистика свідчить про те, що 6,6 мільйона туристів було обслуговано об’єктами колективного
розміщення в той самий рік, серед яких менше, ніж 900 тисяч осіб — це іноземці.

•

Категорія колективного розміщення поділяється на два підкатегорії:

•

готелі та подібні до них заклади, включаючи мотелі, хостели, кемпінг, центри сільськогосподарського
туризму, туристичні центри, гірські будинки тощо;

•

спеціалізовані об’єкти розміщення, зокрема всі типи медичних установ (санаторії, спа-курорти), пансіони,
будинки відпочинку, рекреаційні центри тощо).

•
•

Приватні апартаменти при цьому не входять до сукупної туристичної статистики.

•

Однак виникають певні сумніви щодо рівня таких зобов’язань, санкцій і контролю за дотриманням
виконання, що передусім зумовлене президентськими указами за останні чотири роки, які іноді
протирічать законодавству, що регулює туристичну галузь та інші види економічної діяльності, серед яких
оподаткування, юридичний статус підприємств, що надають туристичні послуги, та інші.

•

Таким чином кількість туристів в об’єктах розміщення є заниженою, і можна з упевненістю сказати, що це
заниження є досить значним.

•

Оскільки різні складові статистики в галузі туризму, зокрема дані про георинки, прибутки та інші, збираються
за допомогою аналогічних форм, статистика по об’єктам розміщення є заниженою в усіх категоріях.

•

Розбіжності в даних поширюються також і міжнародними установами — згідно з даними ВТО ООН,
отриманими зі звіту «Конкурентоспроможність галузі туризму та подорожей в Україні в 2017 році», середній
туристичний чек на одне прибуття іноземного відвідувача складає 87,1 долара США при середній тривалості
перебування близько 4,5 дня (принаймні для гостей готелів), а це означає, що сума середнього сумарного
споживання середнім туристом на день складає менше 20 доларів США.

•

Нижче представлено таблицю з даними про середній туристичний чек на кожне прибуття до України
та сусідніх країн. Враховуючи той факт, що туристичні продукти, середня тривалість перебування та
позиціонування неможливо чітко розрізнити, існує очевидна проблема зі статистичним покриттям в
українській галузі туризму.

До статистичних даних щодо об’єктів розміщення входить інформації про відвідувачів і дані про юридичну
особу, зокрема прибутки, кількість працівників тощо. Збір даних здійснюється за допомогою форм, які
заклади розміщення зобов’язані надсилати безпосередньо до служби статистики.
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Таблиця 31: Порівняльна таблиця середніх витрат на туризм за поїздку іноземних туристів
Джерело: UNWTO відповідно до національних статистичних відомств

Україна

87

Росія

270

Казахстан

336

Молдова

2,163

Польща

582

Грузія

848

Азербайджан

1,202

Румунія

766

Словаччина

347

Хорватія

697

•

Різницю в показниках витрат на одну поїздку,
наведених у таблиці, навряд чи можна пояснити лише
відмінностями в туристичному продукті та його рівнем
розвитку. Слід також врахувати значні відмінності в
статистичних визначеннях і методології.

•

Це дозволяє зробити висновок про те, що ситуація в
Україні не є унікальною, адже відповідність статистики
та методи її збору є загальною міжнародною
проблемою, яка ставить під сумнів об’єктивність
широко розповсюджуваних даних щодо прибуття і
прибутків у всесвітньому туризмі.

A.13. Перелік представників галузі туризму в Україні, що брали участь в
інтерв’ю під час проекту
1. Юлія Алєксєєва, менеджер проекту Туристичні кластери 300+, кандидат наук з державного управління,
викладач бізнес школи, засновник туроператора Zabugor.com
2. Павло Бабенко, заступник голови Ради, Всеукраїнська Федерація роботодавців у сфері туризму
3. Володимир Бега, курортне селище Славське у Львівській області
4. Олександр Бергарт, ресторан «Маман», м. Одеса, власник
5. Філіпп Бон, Accor Hotels, заступник директор із розвитку на ринках Росії та країнах СНГ
6. Микола Валичкович, Комітет ВР із питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, депутат
7. Володимир Васильєв, Асоціація сільського туризму
8. Яніна Гаврилова, Асоціація екскурсоводів України, голова
9. Юрій Галушка, генеральний директор туристичної агенції «1000 турів», фахівець в області туризму в
комітеті з питань молодіжної політики, спорту та туризму при Верховній Раді
10. Ірина Дворська, TravelHUB, генеральний директор
11. Євгеній Дихне, Міжнародний аеропорт Бориспіль, перший заступник Генерального директора
12. Віктор Довгань, Міністерство інфраструктури, заступник міністра
13. Вікторія Довгаль, директор відділу продажів, туроператор Kiy Avia
14. Олена Дьяченко, Одеська міська рада — Департамент культури та туризму
15. Олексій Євченко, партнер Art Build Hotels, розвиток готелів і консультування
16. Дмитро Єременко, YanAir/Yan Travel, директор
17. Юлія Желдак, директор відділу з організації подій, Premier Expo, ITE Group
18. Юлія Забалдіна, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського
національного торговельно-економічного університету
19. Юріс Зудовс, Hotel Park Inn Kyiv, генеральний директор
20. Роман Карманник, голова Департаменту регіонального розвитку Черкаської регіональної державної
адміністрації
21. Христина Коваль, туристичний кластер «Вишгород», президент туристичного кластера, управляючий
партнер мережі готелів «Вишгород»
22. Тарас Ковальчук, керівник Туристично-інформаційного центру Тернополя, власник хостела та ресторану
23. Сергій Кожукалов, PKH Hotels Ukraine, директор
24. В’ячеслав Коновалов, Всеукраїнська молодіжна асоціація туризму, віце-президент
25. Себастьян Кремер, Reikartz Hotel Group, управляючий директор
26. Іван Ліптуга, президент ГС «Національна туристична організація України»
27. Ігор Лильо, Kumpel-tour, професійний екскурсовод та історик
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28. Ігор Максименко, сомельє та виробник вина з Умані
29. Віталіна Мартиновська, Заступник голови департаменту туризму та курортів, Міністерство економіки та
торгівлі
30. Олексій Маслюк, власник туристичної бази в Букському каньйоні
31. Людмила Мещерскіх, фахівець із сертифікації готелів (наразі директор Центру сертифікації @ Київський
торгово-економічний університет)
32. Даніель Мікусек, Ibis style hotel, м. Львів, генеральний директор
33. Олена Моцная, президент Асоціації хостелів Києва
34. Андрій Неліпа, Спілка рибалок України, президент
35. Ліна Остапчук, голова Львівського департаменту туризму та центру ділового туризму
36. Леся Островська, президент туристичного кластера «Чигирин»
37. Олександр Паларієв, голова кластеру «Фрумушика»
38. Григорій Перерва, керівник проекту U-Lead в Черкаській області
39. Сергій Підмогильний, GreenWays, консультант із питань дестинацій
40. Ліана Роднікова, туристичний кластер «Західна Черкащина», віце-президент
41. Анна Романова, Комітет ВР із питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голова Підкомітету з
питань розвитку туризму, курортів і рекреаційної діяльності
42. Тетяна Романовська, Міжнародний аеропорт Львів, генеральний директор
43. Андрій Рікота, голова кластера «Львівський медичний туризм»
44. Антон Рудіч, Асоціація туристичних агентів України, президент
45. Сергій Савюк, Наглядова рада, туроператор Kiy Avia
46. Марко Сарторі, готель Milano, менеджер
47. Ірина Седлетська, Vertex hotel group, генеральний директор
48. Оксана Сидор, DikArt Lviv, організатори івентів
49. Наталія Соболева, член ради Асоціації ділового туризму України, власник найбільшого туристичного
оператора Arktur DMC (вхідний потік)
50. Наталя Табака, Управління туризму та курортів Львівської області, керівник
51. Антон Тараненко, керівник Управління туризму та промоцій КМДА
52. Тетяна Тимошенко, Українська федерація працівників туристичної галузі, голова Ради
53. Андрій Тичина, генеральний директор порталу Zruchno.Travel, член ради Асоціації індустрії гостинності
України
54. Євгеній Ткешелашвілі, директор ГС «Національна туристична організація України»
55. Оксана Ткаченко, координатор проекту «Дороги вина та смаку», Національний експерт ЄС з географічних
назв в Україні (вино та їжа), завідуюча кафедрою технології вина та сенсорного аналізу, доктор технічних
наук, професор в Одеській академії харчових технологій
56. Віталій Федорченко, засновник і генеральний директор Welcomer Management Group
57. Володимир Федорченко, президент Асоціації навчальних закладів України туристичного та готельного
профіля, ректор Київського університету туризму, економіки та права
58. Віктор Федосюк, генеральний директор TransFlot — бізнес-перевезення та туризм
59. Максим Цибрій, керівник науково-дослідницького відділу в Dima Borisov Restaurant Family
60. Владислав Чабанюк, власник Музею трипільської культури
61. Тетяна Чичкалюк, Асоціація керівників туристичних підприємств в Миколаївській області, президент
62. Шон Шемш, власник і генеральний директор VIPSky
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A.14. Перелік спеціалістів у галузі туризму України, що брали участь в
інтерв’ю, присвяченому оцінці ланцюжка формування вартості в туризмі
1. Бранко Богунович, Hotel and Destination Consulting, координатор проекту
2. Юлія Желдак, директор відділу з організації подій, Premier Expo, ITE Group
3. Юріс Зудовс, Hotel Park Inn Kyiv, генеральний директор
4. Зоран Касум, Hotel and Destination Consulting, керівник проекту
5. Сергій Кожукалов, PKF Hotels Ukraine, директор
6. Іван Ліптуга, президент ГС «Національна туристична організація України»
7. Іван Лунь, експерт в області готельного бізнесу, член команди проекту
8. Віталіна Мартиновська, Заступник голови департаменту туризму та курортів, Міністерство економіки та
торгівлі
9. Людмила Мещерскіх, фахівець із сертифікації готелів (наразі директор Центру сертифікації @ Київський
торгово-економічний університет)
10. Ліна Остапчук, голова Львівського департаменту туризму та центру ділового туризму
11. Анна Романова, Комітет ВР із питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, голова Підкомітету з
питань розвитку туризму, курортів і рекреаційної діяльності
12. Марко Сарторі, готель Milano, менеджер
13. Ірина Седлецька, Vertex hotel group, генеральний директор
14. Антон Тараненко, керівник Управління туризму та промоцій КМДА
15. Тетяна Тимошенко, Українська федерація працівників туристичної галузі, голова Ради
16. Денис Торхов, представництво ЄБРР в Україні
17. Олександр Фаінін, фахівець в області туризму, генеральний директор і засновник ТОВ «Сансіті Тревел»,
член команди проекту

A.15. Оцінка ланцюжка формування вартості в туризмі України
для кожного компонента
Таблиця 32: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка інформації та її подання
Джерело: HDC

Оцінка (1–5)*
ОФЛАЙН (ТВ, ЗОВНІШНЯ, РЕКЛАМА В ЖУРНАЛАХ, БРОШЮРИ ТА ІНШІ ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ)
доступність

2,4

якість

2,6

ОНЛАЙН
доступність онлайн-інформації в Україні

2,8

якість онлайн-подання

2,6

ступінь відповідності онлайн-інформації фактичному продукту та його якості

2,6

якість і доступність інформації в дестинаціях (на момент прибуття гостя до дестинації)

2,7

МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНИТИ БРОНЮВАННЯ ОНЛАЙН
(оцінка такої можливості для всіх видів туризму)

2,7

ІНФОРМАЦІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

2,64

* 1 — погано, 5 — дуже добре

•

«Інформація та її подання» (показник) є найпроблемнішою ланкою в ланцюжку формування вартості в
українському туризмі.

•

Існує невелике відхилення між елементами; однак доступність офлайн-матеріалів і якість онлайнпрезентації є найбільш проблемними компонентами цієї ланки.
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Таблиця 33: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка транспортної системи
Джерело: HDC

Оцінка (1–5)*
Дорожнє сполучення з регіоном

2,8

Дорожні сполучення між містечками та селами в межах одного регіону

2,2

Дорожні сполучення з меншими поселеннями/у віддалених районах

1,6

Якість місцевого наземного транспорту (між дестинаціями)

2,2

Повітряне сполучення України з емісійними ринками

2,6

Доступність (транспортне сполучення) аеропортів і внутрішніх дестинацій

2,6

Доступ регіону до залізничного транспорту

3,4

Якість залізничного транспорту (між дестинаціями)

2,9

Доступність таксі та відповідного транспорту

3,6

Доступність і якість місцевого транспорту (у межах дестинацій)

2,9

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

2,69

•
•

Транспортна система є наступною проблемною ланкою (показником) галузі туризму в Україні.

•

Елементи повітряного сполучення також отримали негативну оцінку, однак, на думку консультантів, оцінка
стосувалася повітряного флоту (старі літаки) і загального досвіду, аніж самого сполучення, яке, імовірно, є
більш сприятливим аспектом транспортної системи України.

Дорожня інфраструктура, загалом, є найгіршим елементом транспортної системи в країні, про що зазначено
і в цьому документі, і в багатьох інших звітах.

Таблиця 34: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка розміщення
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*
ГОТЕЛІ
Доступність
Відповідність міжнародним стандартам
Грошова цінність пропозиції
ХОСТЕЛИ
доступність
відповідність міжнародним стандартам
грошова цінність пропозиції
ПРИВАТНЕ РОЗМІЩЕННЯ/АПАРТАМЕНТИ
доступність
відповідність міжнародним стандартам
грошова цінність пропозиції

Оцінка (1-5)*

3,6

ІНШІ ВИДИ РОЗМІЩЕННЯ (СПА, СІЛЬСЬКИЙ
ТУРИЗМ, КЕМПІНГ)

3,1

доступність

2,5

3,5

відповідність міжнародним стандартам

2,5

грошова цінність пропозиції

3,1

3,4

РІЗНОМАНІТНІ ОПЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ

2,5

фізична та грошова доступність для різних
сегментів ринку

3,3

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА РОЗМІЩЕННЯ

3,13

3,4
3,8
2,6
3,3

•

Розміщення (передусім готелі) мають кращу оцінку порівняно зі звітом ВЕФ щодо конкуренто-спроможності
галузі туризму та подорожей в Україні.

•

Однак запровадження міжнародних стандартів є проблемним для майже всіх об’єктів розміщення,
вказуючи на відсутність діючих стандартів категоризації, процесів категоризації, а також забезпечення їх
дотримання.
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Таблиця 35: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка кейтерингу
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*
Якість місцевих продуктів харчування

4,0

Різноманітність закладів харчування в різних сегментах

4,1

Використання внутрішніх продуктів в гастрономічній пропозиції

4,1

Застосування та контроль дотримання санітарних стандартів (HACCP та інші)

2,8

Конроль якості та маркування

2,8

Співвідношення «ціна-якість» закладами кейтерингу

3,8

Нічне життя (доступність, інновації, ціна-якість)

3,8

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА КЕЙТЕРИНГУ

3,62

•

Відносно висока оцінка сектора кейтерингу зумовлена, передусім, належним використання наявних
ресурсів, при чому проблему складають елементи якості та санітарного контролю.

•

Співвідношення «цінність-якість» є однією з найсильніших позицій не лише в секторі кейтерингу, але й
загалом у сфері надання туристичних послуг.

Таблиця 36: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка туристичної інфраструктури
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*

Оцінка (1-5)*
Краса природи та краєвидів

4,6

Подання культурно-історичної спадщини

2,7

Екологія та захист навколишнього
середовища

3,0

Валоризація природного спадку

2,6

Презентація природного спадку

2,9

Систематизація та оснащення пляжів

2,8

Музеї

3,6

Чистота та дотримання норм пристойності
відвідувачами

2,8

Театри

2,9

Урбаністична та архітектурна гармонія
поселень — краєвиди поселень

3,0

Сучасні центри перекладу

2,6

Археологічні пам’ятки

2,6

Валоризація культурної та історичної
спадщини

2,7

Конференц- і виставкові центри

2,9

Міжнародні події

2,96

РЕЗУЛЬТАТИ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

2,96

•

Туристичні ресурси та інфраструктура формують комплексну ланку (показників), що поєднує в собі головні
пам’ятки, активність і туристичну інфраструктуру.

•
•

Маючи оцінку нижче 3, ця ланка (показник) є однією з найбільших проблем у галузі.

•

У цьому сенсі багато оцінок цього показника мають великий потенціал до виправлення ситуації за відносно
короткий проміжок часу і не вимагають значних інвестицій, а лише детального ретельного управління.

Однак багато оцінок є скоріше наслідком недбалості та неправильного управління (особливо, валоризації та
презентації природного та культурного спадку), аніж непривабливості або дефіцитом ресурсів.

Таблиця 37: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка людських ресурсів і соціальних факторів
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*

•

Туристичний імідж України

2,4

Гостинність місцевого населення

4,2

Безпека гостей

3,7

Рівень професіоналізму фахівців у галузі туризму

3,4

Рівень кваліфікації працівників галузі туризму

3,1

Рівень відкритості місцевого населення до іноземних туристів

3,8

ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ ТА СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ

3,43

Ланка (показник) «Людські ресурси та соціальні фактори» дещо суперечить оцінці у звіті ВЕФ щодо конкурентоспроможності галузі туризму та подорожей в Україні з точки зору безпеки та орієнтації місцевого населення на туризм.
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•

На відміну від туристичного іміджу України, який, згідно з оцінкою та думкою консультантів, скоріше не
існує, аніж є поганим, людський фактор туризму в Україні не є слабкою ланкою системи.

Таблиця 38: ланцюжок формування вартості в туризмі — оцінка екскурсій і турів
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*
Доступність турів у межах дестинацій

3,7

Доступність інформації та бронювання турів та екскурсій

3,1

Туристичні гіди (доступність і якість)

3,4

Співвідношення «ціна-якість»

3,8

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ЕКСКУРСІЇ ТА ГІДИ

3,48

•

У ланці (показнику) екскурсій і турів проблеми стосуються передусім комерціалізації (інформація,
бронювання).

•

Згідно із спостереженнями консультантів на місцях, рівень знань фактів та історії серед гідів-екскурсоводів
відповідає стандарту вище середнього, однак стандарти володіння мовами потребує покращень.

Таблиця 39: ланцюжок формування цінності в туризмі — оцінка супутніх послуг
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*
Туристично-інформаційні центри/візит-центри (доступність і якість)

2,9

Туристично-інформаційна розмітка

2,6

Продуктові магазини та фірмові магазини (щільність, рівень пропозиції та
співвідношення «ціна-якість»)

3,5

Медичне обслуговування в екстрених ситуаціях

3,1

Доступність і вартість Інтернету

4,0

Безпека та банківські послуги (банкомати, пункти обміну валюти тощо)

3,8

Мобільний GSM-зв’язок для туристів

3,9

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ СУПУТНІХ ПОСЛУГ

3,39

•

В Україні існує загальний дефіцит туристично-інформаційних центрів і пунктів відвідувань, а коричнева
(туристична) розмітка9 не завжди присутня навіть на кирилиці, не говорячи про вказівники англійською
мовою. Ці недоліки достатньо просто усунути в середньостроковій перспективі.

•

Інші оцінки відповідають спостереженням консультантів, при цьому значних недоліків не знайдено.

Таблиця 40: ланцюжок формування вартості — сувеніри ручної роботи
Джерело: HDC

Оцінка (1-5)*
Доступність сувенірних магазинів

3,7

Доступність автентичних місцевих сувенірів

3,4

Різноманітність поставок

3,4

Оригінальність поставок

3,1

РЕЗУЛЬТАТИ ДЛЯ ТОВАРІВ РУЧНОЇ РОБОТИ

3,41

•

Як і в більшості туристичних країнах світу, в Україні існують проблеми з оригінальними товарами ручної
роботи та зі способом вираження місцевої автентичності в оригінальних сувенірах, що запам’ятовуються.

•

Логістична складова поставок працює нормально (магазини сувенірної продукції в головних дестинаціях),
а процеси дизайну такої продукції зазвичай «ідуть у ногу» із загальними темпами розвитку туризму.

•

У будь-якому випадку ця ланка (показник) не вимагає систематичної уваги та окремого планування.

9

Коричнева розмітка — уніфікований термін для туристично-інформаційної розмітки.
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