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ПОГЛИБЛЕНИЙ ОГЛЯД СЕКТОРУ 

ТУРИЗМУ КИТАЮ 

 

 

Програма впроваджується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР та фінансується за рахунок коштів Ініціативи «EU4Business» 



  

Огляд туристичного ринку КНР. Внутрішній ринок 
 

 Туристів / туризм можна розділити на 3 основні категорії: внутрішній, в'їзний і виїзний 

 Хоча ця презентація і орієнтована на виїзний туризм, щоб Україна могла отримати доходи з більшої 

кількості китайських туристів, все ж важливо мати уявлення про те, як працюють інші сегменти 

Внутрішні туристи  

(млн людино-годин) 

Витрати на душу 

населення в день (юанів) 

Джерело: Статистичний  щорічник КНР 

Внутрішній туризм Китаю 
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2012 767.9 
2013 805.5 
2014 839.7 
2015 857.0 
2016 888.2 



Огляд туристичного ринку КНР. В'їзний туризм 

Кількість прибуваючих туристів* 

(млн осіб) 

Азія 
57% 

Європа 
27% 

Північна 
Америка 

11% 

Океанія і 
Тихий океан 

3% 

Африка 
1% 

Латинська 
Америка 

1% 

Інші 
0% 

Кількість прибуваючих туристів за регіонами 

Джерело:  Статистичний  

щорічник КНР 
* Тайвань, Гонконг і Макао не включені 

Джерело: Статистичний  щорічник КНР 
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Огляд туристичного ринку КНР. Виїзний туризм 

Виїзний туризм Китаю 

 Кількість поїздок в 2017 році: в середньому 3,9 поїздки 

(всього внутрішніх і виїзних) 

 У 2018 році середня тривалість перебування туристів у 

країні збільшилася на 1-2 дні в порівнянні з минулим роком, 

досягнувши в середньому 8-9 днів на 1 поїздку 

 Кількість міст: в середньому, три міста за поїздку, на одне 

місто більше, ніж у 2017 році 

1. Таїланд 

2. Японія 

3. Сінгапур 

4. В'єтнам 

5. Індонезія 

6. Малайзія 

7. Філіппіни 

8. США 

9. Південна Корея 

10.Мальдіви 

Найбільш відвідувані країни у 2017 році 

Джерело: Міжнародний моніторинг подорожей  КНР 2018 



Виїзний туризм Китаю 

 Китай вже став найбільшим джерелом виїзних туристів у світі, зібравши за 2017 рік                    

129 мільйонів поїздок, що на 5,7% більше в порівнянні з 2016 роком1. 

 На даний момент найважливішу роль в туризмі Китаю грають інтернет та соціальні мережі.  

 Причинами такого стійкого зростання є збільшення доходів, зменшення візових обмежень, 

вигідніші обмінні курси і збільшення кількості рейсів. Але, незважаючи на це, менше ніж 10% 

населення Китаю має паспорт і виїжджає за кордон2. 

 У Китаї існує близько 25 000 ліцензованих туристичних агентств, але тільки 8% з них можуть 

займатися виїзним туризмом3.  

1 2 2017 Звіт про виїзний туризм Китаю 
3 Китайський ринок виїзного туризму https://ecty2018.org/wp-content/uploads/2017/08/EC-2016-The-Chinese-Outbound-Travel-Market.pdf 

Туризм в Китаї, огляд ринку. Виїзний туризм  
Китайський туризм, огляд по цифрам. Виїзний Огляд туристичного ринку КНР. Виїзний туризм 



  

 Бум виїзного туризму. Основні чинники 
 

 Причини такого стійкого зростання :  

 Збільшення доходу 

 Зменшення візових обмежень 

 Усунення по обов'язковому запиту на поїздки через агентства 

 Посилення китайського юаню 

 Поширення повітряних зв’язків 

 Дні відпусток та редизайн національних свят   

 Навчання китайських студентів за кордоном 

 Підвищення зацікавленості   

 Підвищення вартості туристичних послуг в Китаї 

 



Виїзний туризм. Профіль споживачів. Віковий поділ 

1970-ті – Дорослі  

Більший інтерес до 

подорожей                                                                   

Напіворганізовані 

туристичні групи 

Щоденні витрати  

238 євро 

До 1970 року – Середній 

вік 

Найтрадиційніший.  

Поїздки в організованих 

групах                                                         

Щоденні витрати 

складають до 250 євро 

     

1980-ті – Молоді люди 

Велика увага приділяється 

впізнаваності та впливовості 

Самостійні подорожі 

Щоденні витрати досягають 

+275 євро 

  

Після 1990 року – Молодь 

Більш скорочений бюджет 

порівняно із старшими 

людьми 

Піший туризм  

Щоденні витрати до 250 євро 

 
Джерело: Ctrip 2018 China Outbound Tourism Travel Report 

Тип споживача точніше його віку для 

визначення витрат 



  

Виїзний туризм. Профіль споживача. Класифікація 
подорожей 
  Китай швидко змінюється, що передбачає постійну зміну ключових аспектів на всіх рівнях, а також серед 

профілів споживачів. 

 Поділ, який краще пояснює класифікацію китайських туристів на сьогоднішній день:  

 Група агентств "все включено"  

Це був раніше традиційний спосіб подорожувати за кордон для всіх китайців. 

Агенство добре керує групою. Вони відвідують багато місць за невелику кількість днів, мають більш низькі 

середні щоденні витрати і намагаються відвідати багато місць / країн за короткий час. Цей вид туризму сильно 

залежить від сезонності. Зазвичай це традиційна схеми та міста. Тривалість поїздки близько 7 днів. 

 Напіворганізовані поїздки 

Цей сегмент складається з невеликих груп, сімей або друзів, які, можливо, раніше подорожували через 

агентство, але тепер почувають себе впевнено подорожувати самостійно, якщо є можливість. Вони зазвичай 

розширюються до «більш глибокого» рівня міст і заходів, також можуть залишатися в якомусь місці довше, 

мають більші щоденні витрати і шукають нові враження так само як і нові місця. 

 Самостійна подорож 

Зазвичай складається з мандрівників з великим досвідом, мовними навичками, бюджетом та інтересами. 

Вони вже відвідали основні міста або країни і шукають досвід у менш відомих. Дати поїздок і сезонність більш 

варіативні. 

 



• Бажаніша подорож в групі 

У китайців майже не було зв'язку із зарубіжними 

країнами, тому їм було складно організувати власні 

поїздки. 

 

• Зараз тренди змінюються 

Особливо для міст 1-го та 2-го рівней 

44% мандрівників віддають перевагу груповим турам 

42% обирають самостійні поїздки.  

Невеликі групи, які вибрають індивідуальні тури 

Виїзний туризм. Профіль споживача. Класифікація подорожей 

Джерело: Ctrip 2017 Звіт про виїзний туризм Китаю 

• Туристичні групи і самостійні мандрівники 

44% 

42% 

14% 

Group travelers Individual travelers

Tailor-made travel

Групові тури 

Індивідуальні тури 

Самостійні мандрівники 



Виїзний туризм. Профіль споживача. Інші переваги подорожей 

• Китайський ринок зустрічей, заохочення, конвенцій та виставок (MICE) 

Внутрішній туризм 

 42% загального обсягу внутрішніх ділових поїздок, 45% від загальних витрат 

на ділові поїздки.  

 Географічна концентрація: Шанхай 27%, Пекін 25% і Гуанчжоу 24%.  

 Середня тривалість поїздки – 2,9 дні.  Авіатранспорт є найбільш поширеним 

видом транспорту (64%), потім залізничний (18%) і автомобільний (14%).  

 Кожен мандрівник витрачає близько 26% коштів на авіаперельоти, 7% на 

наземний транспорт, 20% на проживання, 15% на їжу і напої, 32% на інші 

витрати. 

Виїзний туризм 

 Виїзний туризм Китаю як і раніше відстає від інших ринків через велику 

кількість труднощів  

 Найбільш поширеними напрямками є інші азіатські країни і США 



Виїзний туризм. Профіль споживача. Інші переваги подорожей 

 Екотуризм ще не дуже поширений в 

Китаї, але набирає обертів і зазвичай 

практикується у великих групах, 

частинах організованих турів.  

 Китайські туристи насолоджуються 

штучними комплексами в туристичних 

зонах або біля них, що робить 

туристичний досвід більш доступним і 

зручним 

 При виїзді за кордон найбільший інтерес 

проявляють жінки і літні люди.  

 Вони віддають перевагу місцям з видом 

на море і природу. 

• Екотуризм 



• На ранніх етапах цей вид 

туризму можна вважати 

дуже нішевим ринком. 

• Пригодницькі туристи в 

Китаї – досвідчені 

мандрівники за кордон, 

молоді, багаті і живуть в 

основному в містах 1-го 

рівня.  

Виїзний туризм. Профіль споживача. Інші переваги подорожей 

Джерело: Нільсен. Виїзний китайський туризм і тенденції споживання 2017 року 
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• Пригодницький туризм 

Цілі для китайських туристів, які подорожують за кордон (топ-5) 

• За даними дослідження Нільсена, переживання «екстриму» є найменш бажаною метою для 

китайських мандрівників, які вирушають за кордон.  

Дозвілля Гастротури 

 

Шопінг Романтичні 

враження 

Екстрим 

Молодь 
Молоді 

 люди 
Дорослі 



Виїзний туризм. Споживчі переваги. Бажані напрями 

Джерело: Ctrip 2017 Звіт про виїзний туризм Китаю 

338% 

156% 
127% 127% 

82% 78% 71% 69% 62% 

11% 

• Нові місця 

ТОП-10 напрямів у 2017 році: 

Таїланд, Японія, Сінгапур, В'єтнам, 

Індонезія, Малайзія, Філіппіни, США, 

Південна Корея, Мальдіви 

 

 

 

 

 

Ріст туристичних напрямів з Китаю у 2017 році 

АЛЕ китайці змінюють свої смаки 

Для запланованих поїздок протягом 2018 

року лише 49% обрали Азію, а саме  

Південну Корею, Таїланд і Тайвань. 

Навпаки, вони шукають нові напрями, 

особливо в Європі, Африці і на 

Близькому Сході 



Відсоткове відношення вибору напрямків 

 Європа: пам'ятники, історичні та культурні місця та міста 

(54%).  

 Близький Схід: еко-тури (30%), розкішні тури (20%), 

історичні пам'ятки та культурні місця (29%).  

 Сполучені Штати Америки: візити до друзів і сім'ї (15%).  

 Австралія: клімат і пляжі (42%).  

 Азія: нові місця. 

 

 

 

• Тривалість перебування 

• Привабливість напрямів 

 Протягом 2018 року в середньому - 8-9 днів, на 1-2 більше порівняно з 2017 роком 

Джерело: Звіт Китайського міжнародного туризму 2018 

Виїзний туризм. Споживчі переваги. Бажані напрями 



Виїзний туризм. Споживчі переваги. Проживання 

• Типи проживання 

• Здебільшого зупиняються в готелях (68%) 

• Наступний варіант – орендоване житло 

• Наблизитися до місцевої культури 

• 3-ох або більше зірковий готель 

• Найбільш затребувані послуги проживання 

• Wi-Fi і доступ в інтернет (25%) 

• Ресторан на території готелю (19%)  

• Обслуговування номерів (16%). 

 

 

 

Джерело: Chinese International Travel Monitor 2018 Report 



Виїзний туризм. Споживчі переваги. Види турів 

• Найпопулярніші - тематичні тури і еко-
тури 

• Другий варіант - розкішні тури і піший 
туризм. 

• Хороший варіант для молоді та дорослих 
- самостійна поїздка.  

 

 

 

Джерело: Chinese International Travel Monitor 2018 Report 



  

Виїзні туристи. Звідки вони?  
 

 Міста 1-го та 2-го рівнів 

• Більший інтерес до поїздок за кордон 

• Вища заробітна плата та поліпшені умови праці  

• Краще авіасполучення із закордонними пунктами 

призначення 

• Подорожі самостійно або в напіворганізованих 

туристичних групах. 

 Міста 3-го та 4-го рівнів 

• Нижча заробітна плата та коротша відпустка.  

• Менше досвіду в роботі з іноземцями та виїздах за 

кордон 

• Подорож в повністю організованих поїздках в 

супроводі китайськомовної людини 

 

 

 

• Географічний поділ 



  

Виїзні туристи. Процес прийняття рішень?  
 

65,0% 64,7% 64,1% 

53,0% 

41,2% 
34,9% 

23,5% 

1,0% 

Джерело: iResearch 

Фактори, що враховуються користувачами  

Qunar (онлайн-платформа для подорожей)  

при виборі готелю в 2017 році 
Топ-5 факторів, які китайські туристи враховують при 

виборі закордонного напрямку2: 

1. Краса і унікальність пам'яток (56%) 

2. Безпека (47%)  

3. Полегшені візові процедури (45%)  

4. Доброзичливість місцевих жителів до туристів (35%) 

5. Доступна ціна (34%) 

1 https://ecty2018.org/wp-content/uploads/2017/08/ChineseBrochure_eng_web.pdf  

2 3 Джерело: Нільсен. Виїзний Китайський Туризм І Тенденції Споживання 2017 

року 

 

 

Топ-5 цілей для китайських туристів, які подорожують за 
кордоном3 

1. Дозвілля (78%) 

2. Їжа (55%) 

3. Шопінг (47%) 

4. Романтична відпустка (30%) 

5. Екстрим (12%) 

13% китайських мандрівників бронюють поїздки онлайн1. 



Інші практичні аспекти 

 Мова. Використання китайськомовних веб-сайтів, послуг продавців-

консультантів, гідів та співробітників готелю, які розмовляють 

китайською мовою допоможе китайським клієнтам, навіть молодим 

відчути себе більш бажаними. 

 Китай практично обмежений лише системами платежу Unionpay, 

Alipay і WeChat. Більше 90% китайських туристів 

використовуватимуть мобільні платежі за кордоном, якщо у них є така 

можливість, і що вони, швидше за все, будуть робити покупки більше, 

якщо зможуть використовувати китайські системи мобільних платежів 

за кордоном.1 

 Послуги в готелях. Такі опції в готелях, як китайський сніданок, чай і 

одноразові капці в готельних номерах допоможуть китайським 

туристам відчувати себе більш бажаними. 

 Керівництво по поверненню ПДВ для відвідувачів. Створення 

чітких та практичних керівництв китайською мовою з повернення ПДВ. 

1 Джерело: Нільсен. Виїзний Китайський Туризм І Тенденції Споживання 2017 року 

 



 Україна не є основним туристичним напрямом для китайських туристів. Головна привабливість 
України для китайців1 – це жінки, їжа, місцеві фестивалі, пейзажі та пам'ятки. 

 В даний час існує тільки один прямий рейс Китай-Україна, який виконується 5 разів на тиждень 
з Пекіна в Київ і назад від компанії Ukraine International. 

 Також є можливість доїхати з Пекіна до Києва на поїзді, тривалістю поїздки майже тиждень. 

 Україна ввела візовий режим по прибуттю для громадян Китаю з 1 жовтня 2016 року2. 

 

Ситуація в Україні з китайськими туристами 

1 Джерело: Sohu Luyou http://travel.sohu.com/s2013/renwendili013/  
2 https://www.henleypassportindex.com/ 

 



Як Україна може залучити китайських туристів? 

 Лідер суспільної думки (ЛСД). Пости від впливових 

спеціалістів у Weibo мають більший вплив на китайців, які 

збираються у подорож. 

 Вебсайт. Китайською мовою і адаптовані до китайських 

смаків. 

 Встановити партнерські відносини з місцевими 

китайськими установами. Переважна більшість 

китайських туристів як і раніше подорожують групами, і 

для того, щоб мати можливість займатися виїзним 

туризмом в Китаї, бажано створити спільне підприємство. 

 

 Мультимедіа. Особливо ефективним інструментом для залучення китайських туристів є 

використання якісних мультимедійних матеріалів, таких як фільми, серіали або рекламні 

оголошення, що демонструють культуру країни та історичні види спорту. 

 Облікові записи у соціальних мережах WeChat або Weibo. Створення відповідного 

рекламного контенту для китайської аудиторії. 



Законодавство 

Закони 

 Закон Китайської Народної Республіки «Про туризм» 

 Адміністративне положення 

 Більше 15 ефективних адміністративних положень, сфера дії яких охоплює 

конкретні аспекти, пов'язані з туризмом, і які повинні регулюватися Законом «Про 

туризм». 

Відомчі правила 

 Приблизно 40 відомчих правил, які вступили в силу 

Місцеві правила, правила місцевого управління 

 В даний час існує більше 40 діючих місцевих правил, пов'язаних з туризмом. 



The Programme is implemented by the Export Promotion Office, supported by the EBRD and funded under the EU4Business Initiative 

Дякуємо за увагу! 

 

Програма впроваджується Офісом з просування експорту за підтримки ЄБРР та фінансується за рахунок коштів Ініціативи «EU4Business» 


