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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі глобалізації 

європейський промисловий туризм, що характеризується високими темпами 

зростання в більшості країн Європейського Союзу, сприяє підвищенню 

конкурентоспроможності європейської та національних економік і створенню 

робочих місць, відіграє істотну роль у стимулюванні господарської діяльності, є 

джерелом доходів та інструментом формування позитивного іміджу територій та 

ЄС в цілому. Реалізація потенціалу європейського ринку промислового туризму 

базується на визнанні його в якості важливого чинника інклюзивного, стійкого та 

сталого розвитку і передбачає виконання стратегії посилення конкурентних 

позицій та розширення ринку послуг промислового туризму за рахунок 

диверсифікації пропозицій туристичного продукту та інтенсифікації інтеграційної 

взаємодії з країнами Європи, які не є членами ЄС. Поглиблення та розширення 

взаємодії України та ЄС у туристичному секторі дозволить досягнути 

синергетичного ефекту, сформувати узгоджений підхід до розвитку європейського 

ринку промислового туризму на підставі удосконалення механізмів міжнародного 

співробітництва та використання нових моделей інтеграційної взаємодії. 

Питанням розвитку світового та європейського ринків туристичних послуг 

присвячені численні праці українських та зарубіжних вчених, а саме: 

А. Александрової, О. Булатової, Ч. Голднера, Н. Гук, Я. Дубенюк, В. Карп, 

К. Катушонок, В. Кифяка, Л. Любімової, О. Любіцевої, М. Мальської, І. Тараненко, 

В. Ткач, Н. Чорненької, А. Чудновського, С. Якубовського та ін. Теоретичним та 

практичним аспектам розвитку промислового туризму присвячені дослідження 

Р. Александера, В. Біджотті, Д. Візгалова, В. Данильчука, Т. Додда, М. Зав’ялова, 

В. Запарій, Т. Казакової, Ж. Картера, М. Крачило, Дж. Кросса, В. Кулеш, 

Г. Макбоела, Н. Макіоніса, Н. Мешко, М. Мітчелла, А. Отгаари, Р. Орвіга, В. Пацюк, 

О. Пендерецького, Р. Прентіса, М. Фокса, E. Фрю, Р. Хилла, О. Чередниченко, 

Дж. Шварбрука та ін. 

Разом з тим залишається невирішеним ряд наукових завдань, а саме: 

дослідження специфіки інституціонально-організаційного забезпечення розвитку 

європейського промислового туризму, визначення структури світового та 

європейського ринків послуг промислового туризму і механізму їх 

функціонування; виявлення стану, тенденцій та перспектив розвитку 

європейського ринку послуг промислового туризму, визначення напрямів 

удосконалення процесу інтеграції України до європейського ринку послуг 

промислового туризму. Все вищезазначене обумовило вибір теми дослідження, 

визначило його мету, завдання та зміст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного 

університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а саме 

держбюджетної теми «Інституціональні аспекти конкурентного розвитку 

сегментів споживчого ринку» (номер держреєстрації 0115U005049, 2015-2016 рр.), 

у рамках якої автором визначено особливості формування споживчого ринку 

товарів та послуг, у тому числі ринку туристичних послуг; запропоновано 

механізм взаємодії міжнародних, регіональних туристських організацій, 
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державних органів виконавчої влади та інших інститутів, що забезпечують 

регулювання ринку туристичних послуг; встановлено структурно-рівневі 

взаємозв’язки інститутів, що регулюють споживчий ринок у сфері туристичних 

послуг в Україні. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження європейського ринку послуг 

промислового туризму та розробка науково-практичних рекомендацій щодо 

удосконалення процесу інтеграції України до європейського ринку послуг 

промислового туризму. 

Для досягнення мети в роботі поставлено і вирішено наступні задачі: 

 визначити сутність та чинники розвитку промислового туризму;  

 дослідити фактори формування, механізм функціонування та складові 

елементи світового ринку послуг промислового туризму; 

 обґрунтувати специфіку інституціонального забезпечення розвитку 

світового та європейського ринків послуг промислового туризму; 

 встановити закономірності та тенденції розвитку міжнародного туризму; 

 діагностувати стан світового ринку послуг промислового туризму; 

 визначити особливості розвитку європейського ринку послуг 

промислового туризму; 

 дослідити особливості українського ринку послуг промислового туризму;  

 розробити концептуальні напрями удосконалення процесу інтеграції 

України до європейського ринку послуг промислового туризму; 

 запропонувати модель розвитку ринку послуг промислового туризму в 

Україні в рамках транскордонного співробітництва як складової інтеграційного 

процесу. 

Об’єктом дослідження є розвиток світового ринку послуг промислового 

туризму. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, умови, чинники  

і механізми формування та розвитку європейського ринку послуг промислового 

туризму. 

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційної 

роботи є фундаментальні положення економічної теорії, міжнародної економіки, 

наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених в сфері дослідження формування 

та розвитку світового та європейського ринків послуг промислового туризму. 

Дослідження ґрунтується на діалектичному методі пізнання та системному 

підході. Основні наукові результати дисертації одержано з використанням 

комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: методів 

теоретичного узагальнення, аналізу та синтезу (для дослідження сутності 

промислового туризму, теоретичних засад визначення туристичних ресурсів як 

складових промислового туризму, факторів формування та розвитку світового 

ринку послуг промислового туризму); абстракції (для розробки теоретико-

методичних основ щодо удосконалення процесу інтеграції України до 

європейського ринку послуг промислового туризму), а також спеціальних методів 

аналізу: історичного та абстрактно-логічного (для визначення основних етапів 
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розвитку міжнародного промислового туризму), статистичного та структурного 

(для визначення головних закономірностей розвитку світового туризму, оцінки 

стану та тенденцій розвитку міжнародного, європейського та українського ринків 

послуг промислового туризму), системно-структурного (для визначення напрямів 

удосконалення процесу інтеграції національного ринку послуг промислового 

туризму до туристичного ринку ЄС), моделювання (для побудови функціонально-

структурної моделі розвитку ринку послуг промислового туризму України в 

умовах європейської інтеграції). 

Інформаційною базою дослідження є офіційні звіти та аналітичні матеріали 

міжнародних організацій (Всесвітньої туристичної організації, UNESCO, 

Міжнародної організації зі стандартизації, Міжнародного комітету із збереження 

індустріальної спадщини), статистичних відомств і центральних органів влади ЄС 

та України, нормативно-правові акти та міжнародні договори ЄС та України, 

матеріали наукових періодичних видань, Інтернет-ресурси. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у поглибленні 

теоретичних та науково-методичних засад дослідження розвитку європейського 

ринку послуг промислового туризму та обґрунтуванні науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення процесу інтеграції України до європейського 

ринку послуг промислового туризму.  

Основні положення, які формують наукову новизну результатів проведеного 

дослідження, полягають у наступному: 

удосконалено: 

модель розвитку ринку послуг промислового туризму, яка на відміну від 

існуючих, які базуються на галузево-територіальному підході, ґрунтується на 

територіально-організаційному підході та передбачає виділення чотирьох рівнів 

управління (міжнародний, міждержавний, регіональний, підприємницький) і 

функціонально-структурну декомпозицію з урахуванням інституціонально-

організаційних, виробничо-технологічних, інформаційних складових та 

конкретизації видів взаємодії функціональних підсистем на кожному з рівнів 

управління, застосування якої сприятиме інтеграції України до європейського 

ринку послуг промислового туризму; 

систематизацію факторів, що впливають на розвиток світового ринку 

послуг промислового туризму, за рахунок розширення та уточнення переліку 

існуючих факторів, а саме: політико-правових (державні та міжнародні  

нормативні акти, що сприяють організації туристичної діяльності; стандарти 

забезпечення якості послуг, механізми сертифікації; цільові програми, плани, 

стратегії розвитку промислового туризму), міжнародних (участь країн у діяльності 

світових і міжнародних структур з розвитку туризму; наявність туристичних 

представництв за кордоном та недержавних громадських туристичних організацій, 

які є членами міжнародних об’єднань та асоціацій); інформаційно-комунікаційних 

(привабливий імідж дестинації; насиченість реклами; прямі зв’язки між 

підприємствами, що надають туристичні послуги), врахування яких дозволить 

визначити напрямки удосконалення механізму розвитку міжнародного ринку 

послуг промислового туризму; 
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обґрунтування організаційної структури світового ринку послуг 

промислового туризму, в основі якої, на відміну від існуючих, що враховують 

географічний, системний, процесний підходи, запропоновано використовувати 

географічно-логістичний підхід (передбачає інтеграцію окремо функціонуючих 

підсистем ринку, із урахуванням їх геопросторової організації, у єдину логістичну 

інформаційну систему з наявністю прямих і зворотних зв'язків, які відображають 

відносини між усіма підсистемами для її успішного функціонування) та 

інституційний підхід (встановлення контролю національними структурами над 

логістичним колом в межах певної туристичної території), що дозволяє визначити 

світовий ринок послуг промислового туризму як цілісну систему та підвищити 

ефективність його функціонування; 

отримали подальшого розвитку: 

періодизація інституціонально-організаційного забезпечення розвитку 

світового промислового туризму: 1 етап (1931-1975 рр.) – період формування, 

спрямований на популяризацію індустріальної спадщини, який супроводжувався 

розробкою та імплементацією міжнародно-правових документів (Афінська Хартія, 

Венеціанська Хартія з питань збереження і реставрації пам'яток і визначних місць, 

Конвенція про охорону культурної та природної спадщини), створенням 

міжнародних організацій (UNESCO, ICOMOS, TICCIH); 2 етап (1975-2005 рр.) – 

період активізації міжнародного регулювання та співробітництва, який 

супроводжувався формуванням міжнародних неурядових організацій, асоціацій 

розвитку промислового туризму та популяризацією туристичних ресурсів (AIA, 

SIA, EAIT), реалізацією міжнародних проектів та програм (ERIH, ENVREG, 

INTERREG, RECHAR, REGIS); 3 етап (2005 р. – до теперішнього часу) – період 

національної інтенсифікації, який характеризується підвищенням ролі 

національних органів влади різних країн та їх уповноважених підрозділів у сфері 

регулювання розвитку промислового туризму, що дозволило визначити 

сформованість, напрями та особливості регуляторної політики у сфері 

промислового туризму; 

категоріально-понятійний апарат дослідження міжнародного туризму в 

частині визначення поняття «міжнародний промисловий туризм», під яким 

запропоновано розуміти спеціалізований вид міжнародного туризму, що 

характеризується здійсненням подорожей за межі постійного місця перебування, 

організований за спеціальними програмами та маршрутами, які поєднують 

відвідування об’єктів, породжених технологіями минулого та інноваційних 

сучасних інженерних споруд, об'єктів специфічної промислової діяльності людини 

з пізнавальною, дослідницькою чи іншою метою, та сприяє розвитку туристичного 

обміну між країнами; 

науково-методичний підхід щодо оцінки розвитку світового та 

європейського ринків послуг промислового туризму, який на відміну від існуючих, 

що ґрунтуються на туристично-ресурсному підході, заснований на компонентному 

просторово-часовому підході та включає чотири послідовних етапи: 1) аналіз 

нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг промислового 

туризму (визначення положень головних нормативно-правових документів як на 

міжнародному, так і національному рівнях, що регулюють діяльність 



5 

постачальників послуг промислового туризму та встановлюють вимоги до якості 

таких послуг); 2) оцінка забезпеченості території об’єктами промислового туризму 

(фактична наявність різноманітних об’єктів промислового туризму на відповідній 

території, забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань, раціонального 

використання та заходів для їх збереження); 3) аналіз структури споживання 

послуг промислового туризму, параметризованої до ознак туристичного продукту 

(за видами, формами, сезонами, терміном, класом обслуговування, використанням 

транспортних засобів тощо); 4) оцінка економічних показників розвитку 

промислового туризму (динаміка обсягу та напрямів туристичних потоків, витрат 

туристів та екскурсантів на послуги промислового туризму, надходжень від 

промислового туризму тощо), що дозволяє встановити тенденції, закономірності 

та детермінанти розвитку європейського і світового ринків послуг промислового 

туризму. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці науково-

практичних положень, висновків та рекомендацій щодо розвитку європейського 

ринку послуг промислового туризму та удосконалення процесу інтеграції України 

до європейського ринку послуг промислового туризму. 

Рекомендації та пропозиції, викладені у дисертації, впроваджено у 

практичну діяльність Управління з гуманітарних питань Краматорської міської 

ради (довідка № 01-06/752 від 07.09.2016 р.) – основні завдання на регіональному 

рівні управління в рамках запропонованої моделі розвитку ринку послуг 

промислового туризму щодо розвитку співробітництва України з країнами-

членами ЄС у туристичній сфері; Запорізької торгово-промислової палати (довідка 

№ 1621/р від 18.08.2016 р.) – результати аналізу особливостей розвитку 

європейського ринку послуг промислового туризму; механізм реалізації та 

напрями удосконалення процесу інтеграції України до європейського ринку 

послуг промислового туризму; ДП «Максіматур» (м. Київ) (довідка № 249 від 

03.08.2016 р.) – результати оцінки основних тенденцій розвитку ринку послуг 

промислового туризму України; туристичного агентства «SOK-Travel» (м. Київ) 

(довідка № 305/16 від 20.09.2016 р.) – науково-методичний підхід щодо оцінки 

тенденцій розвитку світового ринку послуг промислового туризму.  

Отримані наукові результати також використовуються у навчальному 

процесі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського МОН України при розробці навчально-

методичного забезпечення і викладанні дисциплін «Світовий ринок туристичних 

послуг», «Міжнародний туризм», «Організація туристичних подорожей» (довідка 

№ 937 від 04.10.2016 р.). 

Особистий внесок автора. Усі результати дослідження, які відображено в 

дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно й відбивають авторський 

підхід до вирішення завдання щодо поглиблення теоретико-методичних основ 

дослідження європейського ринку послуг промислового туризму, визначення 

закономірностей його розвитку та обґрунтування науково-практичних 

рекомендацій щодо удосконалення механізму інтеграції України до європейського 

ринку послуг промислового туризму. Отримані висновки та результати 

дослідження знайшли відображення у наукових публікаціях автора. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на 13 міжнародних та 

всеукраїнських конференціях і семінарах: «Сучасні проблеми розвитку туризму та 

індустрії гостинності» (м. Донецьк, 2013 р.); «Міждисциплінарність наук: 

методологічні проблеми» (м. Краків, Польща, 2014 р.); «Стратегії мовної освіти 

упродовж життя» (м. Донецьк, 2014 р.); «Менеджмент предпринимательской 

деятельности» (м. Сімферополь, 2014 р.); «Розвиток економічної системи в 

контексті міжнародного співробітництва» (м. Київ, 2015 р.); «Творчий пошук 

молоді – курс на ефективність» (м. Хмельницький, 2015 р.); «Проблеми економіки: 

нові ринки та нові напрямки розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2015 р.); «Економіка і 

управління в умовах глобалізації» (м. Кривий Ріг, 2015 р.); «Актуальні питання 

розвитку туризму» (м. Київ, 2015 р.); «Економіка та управління в XXI столітті: 

аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (Київ–Будапешт–Відень, 2016 р.); «Бізнес 

та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси» (м. Кривий Ріг, 

2016 р.); «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних 

інтересів» (м. Кривий Ріг, 2016 р.); «Економічні та інноваційно-інвестиційні 

процеси: стан та розвиток» (м. Одеса, 2016 р.). 

Публікації результатів дослідження. За результатами дослідження 

опубліковано 24 наукові праці загальним обсягом 7,2 д.а., з яких особисто автору 

належить 6,2 д.а., з них – 6 статей у наукових фахових виданнях загальним 

обсягом 2,5 д.а., з яких особисто автору належить 2,1 д.а., у тому числі у наукових 

періодичних виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз, 

– 2 роботи загальним обсягом 0,9 д.а., з яких особисто автору належить 0,9 д.а. 

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 244 найменувань, 

8 додатків. Зміст роботи викладено на 187 сторінках друкованого тексту, 

включаючи 28 рисунків на 15 сторінках і 29 таблиць на 19 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, 

визначено об'єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну і 

практичне значення одержаних результатів. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження світового ринку 

послуг промислового туризму» визначено сутність та чинники розвитку 

промислового туризму; досліджено фактори формування, механізм 

функціонування та складові елементи світового ринку послуг промислового 

туризму; обґрунтовано специфіку інституціонального забезпечення розвитку 

світового та європейського ринків послуг промислового туризму. 

На підставі аналізу й узагальнення теоретичного базису дослідження 

промислового туризму, а саме теоретичних положень американської (В. Біджотті, 

А. Густафсон, Т. Додд, Д. Маккенелл, Ж. Флуд, Дж. Шварбрук), західноєвро-

пейських (Л. Ван ден Берг, М. Мітчелл, Р. Орвіг, А. Отгаара, Р. Прентіс, Р. Сян Фен), 

російської (Д. Візгалов, М. Зав’ялова, В. Запарій) та української (В. Данильчук, 

Т. Казакова, В. Пацюк, О. Чередниченко) туризмологічних шкіл обґрунтовано 

актуальність та доцільність використання декількох теоретичних підходів до 
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визначення сутності промислового туризму, серед яких: економічний (ґрунтується на 

оцінці окремих економічних, соціальних, маркетингових аспектів туризму); 

системний (акцентує увагу на предметі у цілому, внутрішній зміст, який дозволяє 

забезпечити  єдність всього різноманіття властивостей); ресурсний (ґрунтується на 

визначенні сукупності ресурсів, потрібних для розвитку промислового туризму).  

Запропоновано розглядати міжнародний промисловий туризм як 

спеціалізований вид міжнародного туризму, який характеризується здійсненням 

подорожей за межі постійного місця перебування за спеціальними програмами та 

маршрутами, що поєднують відвідування об’єктів, породжених технологіями 

минулого та інноваційних сучасних інженерних споруд, об'єктів специфічної 

промислової діяльності людини з пізнавальною, дослідницькою метою, та 

максимально сприяє розвитку туристичного обміну між країнами. 

На підставі аналізу нормативно-правової бази регулювання світового 

туристичного ринку, актів міжнародних туристичних організацій, проведено 

ідентифікацію основних етапів формування інституціонально-організаційного 

забезпечення розвитку світового промислового туризму: 1 етап (1931-1975 рр.) – 

період формування, спрямований на популяризацію індустріальної спадщини, 

який супроводжувався розробкою та імплементацією міжнародно-правових 

документів (Афінська Хартія, Венеціанська Хартія з питань збереження і 

реставрації пам'яток і визначних місць, Конвенція про охорону культурної та 

природної спадщини), створенням міжнародних організацій (UNESCO, ICOMOS, 

TICCIH); 2 етап (1975-2005 рр.) – період активізації міжнародного регулювання та 

співробітництва, який супроводжувався формуванням міжнародних неурядових 

організацій, асоціацій розвитку промислового туризму та популяризацією 

туристичних ресурсів (AIA, SIA, EAIT), реалізацією міжнародних проектів та 

програм (ERIH, ENVREG, INTERREG, RECHAR, REGIS); 3 етап (2005 р. – до 

теперішнього часу) – період національної інтенсифікації, характеризується 

підвищенням ролі національних органів влади різних країн та їх уповноважених 

підрозділів у сфері регулювання розвитку промислового туризму. 

Визначено організаційну структуру світового ринку послуг промислового 

туризму, в основі якої, на відміну від існуючих, які ґрунтуються на географічному, 

системному, процесному підходах, запропоновано використовувати географічно-

логістичний підхід (передбачає інтеграцію окремо функціонуючих підсистем 

ринку, із врахуванням їх геопросторової організації, у єдину логістичну 

інформаційну систему з наявністю прямих і зворотних зв'язків, які відображають 

відносини між усіма підсистемами для її успішного функціонування) та 

інституційний підхід (встановлення контролю національними структурами над 

логістичним колом в межах певної туристичної території) (рис.1).  

Розвинуто систематизацію факторів, що впливають на розвиток світового 

ринку послуг промислового туризму, за рахунок уточнення переліку політико-

правових факторів (державні та міжнародні нормативні акти, що сприяють 

організації туристичної діяльності, стандарти забезпечення якості послуг, 

механізми сертифікації; цільові програми, плани, стратегії розвитку промислового 

туризму), міжнародних (участь країн у діяльності світових і міжнародних структур 

з розвитку туризму, наявність туристичних представництв за кордоном та 
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недержавних громадських туристичних організацій, які є членами міжнародних 

об’єднань та асоціацій); інформаційно-комунікаційних (привабливий імідж 

дестинації, насиченість реклами, прямі зв’язки між підприємствами, що надають 

туристичні послуги). 

 

     
Рис. 1. Організаційна структура світового ринку послуг промислового 

туризму 
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У другому розділі «Динаміка та тенденції розвитку світового та 

європейського ринків послуг промислового туризму» визначено 

закономірності та тенденції розвитку міжнародного туризму; проведено 

діагностику стану світового та європейського ринків послуг промислового 

туризму, встановлено тенденції та особливості їх розвитку.  

З використанням методу спектрального аналізу за індексом міжнародних 

туристичних потоків проведено оцінку тенденцій розвитку міжнародного туризму, 

за допомогою якого встановлено, що: по-перше, розвиток туризму 

характеризується високим динамізмом, який підтверджується середньорічними 

темпами приросту іноземних туристів; по-друге, розвиток світового туризму 

підпорядковується законам циклічної динаміки, що описується сумою трьох 

хвиль, середні періоди яких дорівнюють 2, 5 і 13 років; по-третє, туристичний 

сектор знаходиться під впливом економічних, політичних, соціальних та інших 

процесів, що відбуваються в світі.  

Встановлено зниження темпів зростання туристичних прибуттів в цілому в 

світі та переорієнтацію туристичних напрямків до Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону, в якому середньорічні темпи приросту є найшвидшими серед інших 

регіонів за останні 5 років (+7,5%) (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Циклічно-хвильові коливання у світовому туризмі (в цілому по світу  

і окремим регіонам), 1990-2015 рр. 

 

На підставі розробленого науково-методичного підходу щодо оцінки 

розвитку світового та європейського ринків послуг промислового туризму, який 

на відміну від існуючого туристично-ресурсного підходу заснований на 

компонентному просторово-часовому підході та включає чотири послідовних 

етапи: 1) аналіз нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг 

промислового туризму (визначення положень головних нормативно-правових 

документів як на міжнародному, так і національному рівнях, що регулюють 

діяльність постачальників послуг промислового туризму та встановлюють вимоги 

до якості таких послуг); 2) оцінка забезпеченості території об’єктами 

промислового туризму (фактична наявність різноманітних об’єктів промислового 

туризму на відповідній території, забезпечення безпеки об'єктів туристичних 

відвідувань, раціонального використання та заходів для їх збереження); 3) аналіз 
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структури споживання послуг промислового туризму, параметризованої до ознак 

туристичного продукту (за видами, формами, сезонами, терміном, класом 

обслуговування, використанням транспортних засобів тощо); 4) оцінка 

економічних показників розвитку промислового туризму (динаміка обсягу та 

напрямів туристичних потоків, витрат туристів та екскурсантів на послуги 

промислового туризму, надходжень від промислового туризму тощо), встановлено 

тенденції, закономірності та детермінанти розвитку європейського і світового 

ринків послуг промислового туризму. 

Обґрунтовано, що розширення та диверсифікація світового ринку 

туристичних послуг зумовили посилення міжнародно-правової регламентації, 

розробку нормативно-правових документів, що регулюють діяльність 

постачальників туристичних послуг та встановлюють вимоги до якості послуг на 

світовому та європейському ринках послуг промислового туризму. 

Виявлено збагачення ринку послуг промислового туризму об’єктами 

індустріальної спадщини, кількість яких зросла на 15% (2008-2015 рр.) 

(середньорічні темпи приросту 1,9%); у регіональному розрізі станом на 2015 рік 

найбільша концентрація об’єктів індустріальної спадщини, що занесені до Списку 

об'єктів Світової спадщини UNESCO, склалась у Європі – 60 таких об’єктів та в 

Америці – 17, дещо менше в Азії та Тихоокеанському регіоні – 14, Африці та 

Арабських державах – 6 об’єктів (табл. 1).  

Таблиця 1 

Головні об'єкти індустріальної спадщини станом на 2015 рік  

(за Списком об'єктів Світової спадщини UNESCO) 
Туристичний регіон  Країна Головні об’єкти промислового туризму 

Європа та Північна 

Америка 

Канада Хед-Смешт-Ін-Баффало-Джамп  

Швеція Залізоробний завод Энгельсберг  

Франція 
Королівський соляний завод в Арк-е-Сенан і великий 

соляний завод у Сален-ле-Бен  

Великобританія Гірничопромисловий ландшафт Бленавона 

Німеччина Стародавні копальні Раммельсберга 

Азія та 

Тихоокеанський 

регіон 

Філіппіни Рисові тераси в Філіппінських Кордильєрах  

Індія Гірські залізниці Індії  

Китай 
Гора Цинченшань і стародавня зрошувальна система 

Дуцзянъян 

Японія Срібні копальні Вербами Гинзан 

Латинська Америка 

та Карибський 

басейн 

Болівія Гірничозаводське місто Потосі  

Мексика 
Ландшафт плантацій агави і старовинні підприємства з 

виробництва текіли  

Арабські держави 

Оман Оманські іригаційні системи «афладж»  

ОАЕ Культурні об'єкти Аль-Айн: Хафіт, Хілі 

Бахрейн 
Пам'ятники перлового промислу в околицях 

Мухаррака  

Африка  
Нігерія Культурний ландшафт Сукур  

місто Порт-Луї Ааправаси-Гхат – імміграційний термінал  

 

Структура сезонного споживання послуг промислового туризму (за 2008-

2014 рр.) є практично незмінною (в літній період року попит на послуги 
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промислового туризму знижується на 2%, в зимовий період зростає на 1%), тобто 

промисловий туризм є несезонним видом туризму, розвиток якого у світових 

масштабах веде до згладжування сезонних коливань у туристичному секторі. 

Практично не змінюється структура споживання послуг промислового туризму: за 

типом проживання – 2-3 зірки (37% споживачів у 2014 р.); за типом харчування 

(домінує BB – тільки сніданок та HB – напівпансіон); за способом 

транспортування (авіаперевезення – 55% у 2014 році).  

Встановлено тенденцію до збільшення кількість прибуттів з метою 

промисловою туризму як на світовому, так і на європейському ринках, проте 

темпи зростання показників на світовому ринку послуг промислового туризму є 

більш динамічними (за 2008-2014 роки прибуття на світовому ринку збільшились 

на 19,2%, на європейському ринку – на 7,3%), що зумовлено підвищенням 

туристичної активності до Азії та Тихоокеанського регіону і цілком відповідає 

загальносвітовим тенденціям розвитку міжнародного туризму (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динаміка міжнародних прибуттів з метою промислового 

туризму, 2008-2014 рр. 

 

Типовою тенденцією у розвитку європейського ринку послуг промислового 

туризму є зростання кількості підприємств з надання туристичних послуг 

(кількість підприємств з виробництва та реалізації послуг промислового туризму 

зросла на 10,09%, закладів розміщення – на 8,53%, транспортних підприємств – на 

3,1%, закладів харчування – на 2,36%), що позитивно впливає на диференціацію 

туристичних послуг та сприяє створенню унікального туристичного продукту. 

Країнами-лідерами за кількістю туристів та екскурсантів з промислового 

туризму в ЄС є Німеччина (5,95 млн. туристів та 65,85 млн. екскурсантів у 2014 

році), Франція (2,14 млн. та 15,73 млн.), Італія (1,67 млн. та 14,22 млн.), а також 

Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Австрія, Португалія та Чехія; темпи 
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зростання обсягів послуг промислового туризму досягли 33,33% у Латвії, 17,65% у 

Болгарії, 17,65 % в Литві, 16,28% в Естонії, що зумовлено покращенням існуючих 

туристичних продуктів, появою нових туристичних маршрутів, удосконаленням 

готельних, транспортних та інших послуг. 

У третьому розділі «Інтеграція України до європейського ринку послуг 

промислового туризму» встановлено особливості українського ринку послуг 

промислового туризму; розроблено концептуальні напрями удосконалення 

процесу інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму; 

запропоновано модель розвитку ринку послуг промислового туризму в Україні в 

умовах європейської інтеграції. 

Оцінка показників розвитку туристичного ринку, у тому числі ринку послуг 

промислового туризму України, зокрема інституційного забезпечення якості 

туристичних послуг в країні, дозволила встановити ефективність процесів щодо 

адаптування українського туристичного сектору до європейських вимог у сфері 

промислового туризму, а саме: здійснюється перегляд законодавчих актів з 

регулювання туристичної діяльності, враховуючи положення Директиви Ради ЄС 

№ 90/314/ЄЕС про комплексний туризм, відпочинок та тури; застосовуються 

сучасні методи поліпшення якості послуг промислового туризму та інших 

туристичних послуг за вимогами міжнародних стандартів; реалізуються заходи 

щодо включення об’єктів індустріальної спадщини України до списку об’єктів 

Світової спадщини UNESCO та Європейського маршруту індустріальної 

спадщини (ERIH); розвивається співпраця з представниками міжнародних 

організацій (Асоціація збереження індустріальної спадщини, Міжнародний 

документаційний та науково-дослідний центр промислової спадщини для туризму, 

Південний Схід Європи для нашого спільного майбутнього тощо), що сприяє 

створенню конкурентоспроможного туристичного продукту в Україні. 

Обґрунтовано, що за рівнем забезпеченості туристичними ресурсами 

Україна має всі передумови для інтенсивного розвитку міжнародного та 

внутрішнього промислового туризму: об’єкти промислового туризму знаходяться 

майже у всіх областях України (з них 30% є діючими об’єктами промисловості та 

70% - індустріальна спадщина дореволюційного періоду). Всього станом на 2015 

рік в Україні нараховується 41 об’єкт індустріальної спадщини (найбільша 

концентрація об’єктів індустріальної спадщини склалась у Хмельницькій (12), 

Івано-Франківській (5), Львівській (4) областях) та 187 об’єктів діючої 

промисловості, найбільшу кількість яких зафіксовано в Дніпропетровській (18), 

Донецькій (15), Київській (15), Харківській (11) областях, що свідчить про 

можливість формування постійного і територіально рівномірного туристичного 

потоку.  

У структурі споживання послуг промислового туризму в Україні за 2010-

2015 рр., на відміну від загальноєвропейських тенденцій, виявлено наявність 

сезонності та чітко виражені «пікові сезони»: на період з липня по серпень 

припадає 45,8% продажів послуг промислового туризму, з грудня по січень – 

18,4%, що пов’язано з довготривалими січневими святами; крім того, виділяється 

«низький сезон» - період дуже слабкої активності на ринку послуг промислового 

туризму, з незначними обсягами туристичного потоку та істотно нижчими цінами 
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(вересень-листопад). У той же час, обсяг туристичних послуг за метою подорожі – 

промисловий туризм досяг 5% від загального, що відповідає загальносвітовим та 

загальноєвропейським тенденціям розвитку цього виду туризму.  

Обґрунтовано напрями згладжування сезонних коливань на ринку послуг 

промислового туризму, серед яких оптимізація цінової політики, підвищення 

якості туристичних послуг, розширення асортименту туристичних продуктів та 

посилення комунікаційних зв’язків із потенційними споживачами, активізація 

маркетингової політики на європейському туристичному ринку, що повинно 

позитивно позначитися на підвищенні конкурентних переваг європейських 

туристичних напрямків. 

Розроблено концептуальні напрями інтеграції України до європейського 

ринку послуг промислового туризму, які передбачають визначення мети, 

механізмів реалізації та завдань інтеграції у рамках шести напрямів 

(організаційно-інституційне, фінансово-економічне, інфраструктурно-

технологічне, кадрове, маркетингове інформаційне забезпечення, міжрегіональне і 

транскордонне співробітництво), що дозволяє підвищити ефективність 

функціонування ринку послуг промислового туризму України на підставі: 

розвитку співробітництва з міжнародними та європейськими асоціаціями, 

організаціями у сфері промислового туризму; участі у міжнародних та 

європейських проектах і програмах щодо сприяння розвитку промислового 

туризму; створення національних та регіональних маршрутів по об’єктах 

промислового туризму, спільних туристичних продуктів; підвищення якості 

обслуговування туристів. 

Запропоновано модель розвитку ринку послуг промислового туризму, що 

ґрунтується на територіально-організаційному підході (спрямований на 

об’єднання великої кількості взаємопов’язаних і взаємодіючих 

багатофункціональних елементів; враховує загальну мету, загальне призначення, 

що визначає єдність складності та організованості, попри різноманітність її 

складових) (рис. 4). 

Відповідно до розробленої моделі розвиток співробітництва України та 

країн-членів ЄС у сфері промислового туризму повинен відбуватись у рамках 

чотирьох рівнів управління (міжнародний, міждержавний, регіональний, 

підприємницький) та функціонально-структурних підсистем (інституціонально-

організаційна, виробничо-технологічна, інформаційна). Передбачено врахування 

специфіки взаємодії функціональних підсистем на кожному з рівнів управління, 

які спрямовані на реалізацію завдань щодо розробки транснаціональних 

туристичних маршрутів та туристичних продуктів, брендів з метою збільшення 

обсягів взаємних туристичних потоків та доходів від промислового туризму, 

підвищення якості туристичних послуг, посилення інтегральної 

конкурентоспроможності туристичного співробітництва, прискорення інтеграції 

України до європейського ринку послуг промислового туризму. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації вирішено науково-практичне завдання щодо поглиблення 

теоретико-методичних основ дослідження європейського ринку послуг 

промислового туризму та визначення особливостей його розвитку в сучасних 

умовах, а також розробки рекомендацій щодо удосконалення процесу інтеграції 

України до європейського ринку послуг промислового туризму. Дослідження 

дозволило зробити такі висновки теоретичної, методичної та практичної 

спрямованості:  

1. Визначено сутність міжнародного промислового туризму, який 

запропоновано розглядати як спеціалізований вид туризму, що характеризується 

здійсненням подорожей за межі постійного місця перебування, організований за 

спеціальними програмами та маршрутами, які поєднують відвідування об’єктів, 

породжених технологіями минулого та інноваційних сучасних інженерних споруд, 

об'єктів специфічної промислової діяльності людини з пізнавальною, 

дослідницькою чи іншою метою, та сприяє розвитку туристичного обміну між 

країнами. Основними чинниками розвитку промислового туризму є: економічні 

(мають безпосередній вплив на організацію мережі промислових туристичних 

об’єктів); правові (чіткі правили та норми щодо надання туристичних послуг у 

сфері промислового туризму); інформаційні (цілеспрямована система ретельно 

спланованих заходів з реклами та просування – рекламна політика). 

2. Обґрунтовано специфіку інституціонально-організаційного забезпечення 

розвитку світового та європейського промислового туризму з виокремленням 

чотирьох періодів, а саме: період формування, спрямований на популяризацію 

індустріальної спадщини, який супроводжувався розробкою та імплементацією 

міжнародно-правових документів (1931-1975 рр.); період активізації міжнародного 

регулювання та співробітництва, який супроводжувався формуванням 

міжнародних неурядових організацій, асоціацій розвитку промислового туризму 

та популяризацією туристичних ресурсів, реалізацією міжнародних проектів та 

програм (1975-2005 рр.); період національної інтенсифікації, який 

характеризується підвищенням ролі національних органів влади різних країн та їх 

уповноважених підрозділів у сфері регулювання розвитку промислового туризму 

(2005 р. – до теперішнього часу). 

3. На основі дослідження факторів, що впливають на розвиток світового 

ринку послуг промислового туризму, удосконалено традиційну класифікацію 

факторів впливу за рахунок уточнення переліку політико-правових (державні та 

міжнародні нормативні акти, стандарти забезпечення якості послуг; цільові 

програми, плани, стратегії розвитку промислового туризму), міжнародних (участь 

країн у діяльності світових і міжнародних структур з розвитку туризму, наявність 

туристичних представництв за кордоном та недержавних громадських 

туристичних організацій, які є членами міжнародних об’єднань та асоціацій), 

інформаційно-комунікаційних факторів (привабливий імідж дестинації, 

насиченість реклами, прямі зв’язки між підприємствами, що надають туристичні 

послуги).  
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4. Обґрунтовано організаційну структуру світового ринку послуг 

промислового туризму, яка, на відміну від існуючих, що ґрунтуються на 

географічному, системному, процесному підходах, базується на географічно-

логістичному (передбачає інтеграцію окремо функціонуючих підсистем ринку, із 

урахуванням їх геопросторової організації, у єдину логістичну інформаційну 

систему з наявністю прямих і зворотних зв'язків, які відображають відносини між 

усіма підсистемами для її успішного функціонування) та інституційному 

(встановлення контролю національними структурами над логістичним колом у 

межах певної туристичної території) підходах. Встановлено, що механізм 

функціонування світового ринку послуг промислового туризму ґрунтується на 

таких основних елементах, як: інституційне середовище; країна, що генерує 

туристичну активність; територія туристичного призначення; логістичне коло; 

країна-реципієнт; туристичний потік, що є ядром системи, встановлює 

взаємозв’язки й взаємодії основних елементів ринку, пов’язує усі її складові та 

забезпечує її цілісність.  

5. Запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінки розвитку 

світового та європейського ринків послуг промислового туризму, який на відміну 

від існуючого туристично-ресурсного підходу, ґрунтується на компонентному 

просторово-часовому підході та включає чотири послідовних етапи: 1) аналіз 

нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг промислового 

туризму (визначення положень головних нормативно-правових документів як на 

міжнародному, так і на національному рівнях, що регулюють діяльність 

постачальників послуг промислового туризму та встановлюють вимоги до якості 

таких послуг); 2) оцінка забезпеченості території об’єктами промислового туризму 

(фактична наявність різноманітних об’єктів промислового туризму на відповідній 

території, забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань, раціонального 

використання та заходів для їх збереження); 3) аналіз структури споживання 

послуг промислового туризму, параметризованої до ознак туристичного продукту 

(за видами, формами, сезонами, терміном, класом обслуговування, використанням 

транспортних засобів тощо); 4) оцінка економічних показників розвитку 

промислового туризму (динаміка обсягу та напрямів туристичних потоків, витрат 

туристів та екскурсантів на послуги промислового туризму, надходжень від 

промислового туризму тощо). Застосування зазначеного науково-методичного 

підходу дозволяє встановити тенденції, закономірності та детермінанти розвитку 

європейського і світового ринків послуг промислового туризму. 

6. Ґрунтуючись на результатах оцінки стану, закономірностей та тенденцій 

розвитку світового та європейського ринків послуг промислового туризму, 

виявлено: посилення міжнародно-правової регламентації, формування 

нормативно-правових документів з регулювання туристичної діяльності та 

встановлення вимог до якості послуг промислового туризму; збагачення ринку 

об’єктами індустріальної спадщини; незмінність структури сезонного споживання 

послуг промислового туризму; зростання кількості міжнародних прибуттів як на 

світовому, так і європейському ринках. 

7. Встановлено особливості розвитку українського ринку послуг 

промислового туризму, головними з яких є: вдосконалення інституційної адаптації 
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законодавства до відповідних європейських стандартів; зростання рівня 

забезпеченості туристичними ресурсами; сильно виражена сезонність, що 

здійснює дестабілізуючий вплив на туристичну діяльність; відповідність обсягу 

послуг промислового туризму, у загальній структурі за метою подорожі, 

загальносвітовим та загальноєвропейським тенденціям розвитку. 

8. Розроблено концептуальні напрями удосконалення процесу інтеграції 

України до європейського ринку послуг промислового туризму, які передбачають 

цілеспрямовані заходи у рамках організаційно-інституціонального, фінансово-

економічного, інфраструктурно-технологічного, кадрового, маркетингового 

інформаційного забезпечення, міжрегіонального і транскордонного 

співробітництва. Визначено, що результатом інтеграції вітчизняного ринку послуг 

промислового туризму до світового та європейського ринків є: розвиток 

співробітництва з міжнародними та європейськими асоціаціями, організаціями; 

участь у міжнародних та європейських проектах і програмах щодо сприяння 

розвитку промислового туризму; створення національних та регіональних 

маршрутів, спільних туристичних продуктів; підвищення якості обслуговування 

туристів. 

9. Запропоновано модель розвитку ринку послуг промислового туризму 

України в рамках транскордонного співробітництва як складової 

євроінтеграційного процесу, яка на відміну від моделей, які базуються на 

галузево-територіальному підході, враховує територіально-організаційний підхід. 

Відповідно до розробленої моделі, розвиток співробітництва України та країн-

членів ЄС в сфері промислового туризму має відбуватись в рамках чотирьох рівнів 

управління (міжнародний, міждержавний, регіональний, підприємницький) та 

функціонально-структурних підсистем (інституціонально-організаційна, 

виробничо-технологічна, інформаційна) з урахуванням конкретизації видів 

взаємодії функціональних підсистем на кожному з рівнів управління. 
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АНОТАЦІЯ 

Кошель Вікторія Олегівна. «Розвиток європейського ринку послуг 

промислового туризму». – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. 

– Маріупольський державний університет Міністерства освіти і науки України, 

м. Маріуполь, 2017. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ 

дослідження європейського ринку послуг промислового туризму та визначенню 

напрямів його розвитку, а також розробці науково-практичних рекомендацій щодо 

інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму. 

У роботі визначено сутність, систематизовано й узагальнено теоретичні 

погляди щодо промислового туризму; визначено специфіку інституціонального 

забезпечення розвитку міжнародного промислового туризму; виділено фактори, 

що впливають на формування та розвиток міжнародного ринку послуг 

промислового туризму, визначено його організаційну структуру та механізм 

функціонування. 

На основі запропонованого автором науково-методичного підходу виконано 

діагностику стану світового ринку послуг промислового туризму; здійснено 

оцінку тенденцій та детермінант розвитку європейського ринку послуг 

промислового туризму.  

Оцінено особливості та тенденції розвитку ринку послуг промислового 

туризму в Україні; розроблено концептуальні напрями інтеграції України до 

європейського ринку послуг промислового туризму; запропоновано 

функціонально-структурну модель розвитку ринку послуг промислового туризму 

України в умовах європейської інтеграції та транскордонного співробітництва. 

Ключові слова: промисловий туризм, міжнародний туризм, світовий та 

європейський ринки послуг промислового туризму, туристичний потік. 
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АННОТАЦИЯ 

Кошель Виктория Олеговна. «Развитие европейского рынка услуг 

промышленного туризма». – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Мариупольский государственный университет Министерства 

образования и науки Украины, г. Мариуполь, 2017. 

Диссертация посвящена углублению теоретико-методических основ 

исследования европейского рынка услуг промышленного туризма и определению 

направлений его развития, а также разработке научно-практических рекомендаций 

по интеграции Украины в европейский рынок услуг промышленного туризма. 

В работе определена сущность, систематизированы и обобщены 

теоретические взгляды на промышленный туризм; определена специфика 

институционального обеспечения развития международного промышленного 

туризма; выделены факторы, влияющие на формирование и развитие 

международного рынка услуг промышленного туризма, определена его 

организационная структура и механизм функционирования. 

На основе предложенного автором научно-методического подхода 

выполнена диагностика состояния мирового рынка услуг промышленного 

туризма; осуществлена оценка тенденций и детерминант развития европейского 

рынка услуг промышленного туризма. 

Оценены особенности и тенденции развития рынка услуг промышленного 

туризма в Украине; разработаны концептуальные направления интеграции 

Украины в европейский рынок услуг промышленного туризма; предложена 

функционально-структурная модель развития рынка услуг промышленного 

туризма Украины в условиях европейской интеграции и трансграничного 

сотрудничества. 

Ключевые слова: промышленный туризм, международный туризм, мировой 

и европейский рынки услуг промышленного туризма, туристический поток. 

 

SUMMARY 

Viktoriia Koshel. «Development of the European Industrial Tourism Services 

Market». – Manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of economic sciences, specialty 08.00.02 – 

World Economy and International Economic Relations. – Mariupol State University of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2017. 

The thesis is devoted to deepening the theoretical and methodological grounds of 

European industrial tourism services market studying, identifying directions of its 

development as well as working out scientific and practical recommendations on 

Ukraine's integration into the European industrial tourism services market. 

In the first section “Theoretical grounds of international industrial tourism 

services market research” it is given the definition of the international industrial tourism 

as a special kind of international tourism, characterized by the travel outside, organized 

according to special programs and itineraries that combine visits to sites generated by 

the technologies of the past and contemporary innovative engineering constructions, 
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objects of specific industry with educational, research or other purposes, and promotes 

maximum development of tourist exchange between the countries. In addition, 

periodization of institutional and organizational formation for international industrial 

tourism development is proposed. It is noted that at each stage the institutional structures 

is characterized by a harmonious combination of norm-setting and practical activities: 

the development and adoption of legal instruments, establishment of rules and limits of 

economically rational and environmentally friendly use of tourism resources; the 

creation of appropriate conditions for effective development of industrial facilities and 

areas etc. Also, the factors affecting the development of international industrial tourism 

services market are systematized through the justification of feasibility for allocation of 

political and legal, international, information and communication factors. The 

organizational structure of the industrial tourism services market through a 

geographically logistic and institutional approaches and the mechanism of its 

functioning are determined. 

The second section “Dynamics and trends of international and European industrial 

tourism services market development” is devoted to regularities and tendencies of world 

tourism development as well as based on author's integral scientific and methodical 

approach to evaluation the current state and determinants of international and European 

industrial tourism services market. Such approach includes four stages of evaluation: 

1) analysis of normative and legal provision for the quality of services on the industrial 

tourism market; 2) evaluation of territory to provide industrial tourism sights; 3) analysis 

of industrial tourism services consumption structure, which fits the characteristics of 

tourist product; 4) evaluation of economic indicators of industrial tourism development. 

With this approach there has been shown that international and European industrial 

tourism services market are characterized by the following: appropriate measures to 

improve the quality of industrial tourism services are implemented; market is enriched 

by industrial tourism sights, especially industrial heritage objects; the growth trend in 

international arrivals by purpose of industrial tourism occurs. 

In the third section “Ukraine's integration into European industrial tourism 

services market”, the state of the industrial tourism services market in Ukraine is 

analyzed. It is determined that Ukraine is country-generator of tourist flows; there is a 

significant outflow of currency means abroad. The author proposes the conceptual 

directions of Ukraine’s integration into European industrial tourism services market that 

are based on organizational and institutional, financial and economic, personnel support, 

marketing information provision and cross-border cooperation. The recommendations 

for improving the efficiency of management and functioning of industrial tourism 

services market in Ukraine are proposed; they are based on construction of a multi-level 

model within the framework of cross-border cooperation that includes functional and 

structural subsystems and which application contributes to Ukraine's integration into 

European industrial tourism services market. 

Key words: industrial tourism, international tourism, global and European 

industrial tourism services markets, touristic flow. 

 

 


