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ВСТУП
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

А. Александрової,

праці

українських

О. Булатової,

та

Ч. Голднера,

зарубіжних
Н. Гук,

вчених,

Я. Дубенюк,

а

саме:

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.
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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

функціонування;

послуг

виявлення

промислового

стану,

туризму

тенденцій

та

і

механізму

перспектив

їх

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, 20152016 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,

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;
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 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;
 визначити 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 теоретикометодичних

основ щодо

удосконалення

процесу інтеграції

України

до

європейського ринку послуг промислового туризму), а також спеціальних методів
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аналізу: історичного та абстрактно-логічного (для визначення основних етапів
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 функціональноструктурної 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 інституціональноорганізаційних,

виробничо-технологічних,

інформаційних

складових

та

конкретизації видів взаємодії функціональних підсистем на кожному з рівнів
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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;
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
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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 (19752005 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

сформованість, напрями

туризму,

та особливості

що

дозволило

регуляторної

політики

визначити
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
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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), що
дозволяє встановити тенденції, закономірності та детермінанти розвитку
європейського і світового ринків послуг промислового туризму.
Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці науковопрактичних 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 країнамичленами 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)
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(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
рекомендацій

його

щодо

розвитку

та

удосконалення

обґрунтування
механізму

науково-практичних

інтеграції

України

до

європейського ринку послуг промислового туризму. Отримані висновки та
результати дослідження знайшли відображення у наукових публікаціях автора.
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»
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(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.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ
ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
1.1. Теоретичні підходи до визначення поняття, сутності та чинників
розвитку світового промислового туризму
В сучасних умовах розвиток туризму сприяє активному економічному
зростанню багатьох країн світу. Водночас, загальносвітові процеси прискореного
розвитку туристичної діяльності, що виражаються у динамічному зростанні
міжнародних

туристичних

безпосередньому

прибуттів

відвідуванні

певних

та

надходжень

туристичних

від
об’єктів,

туризму,

в

розбудові

туристичної інфраструктури, створені нових робочих місць, впроваджені нових
технологій в сфері туризму, розширені сфери пропозиції туристичних послуг та
поглиблені її спеціалізації, призвели до появи нових туристичних маршрутів,
розширення асортименту туристичних послуг та превалюючого значення
альтернативних видів туризму, які базуються на принципах: дрібномасштабності,
дружнього ставлення до природи, спрямованості на її охорону та збереження,
підтриманні добробуту місцевого населення, дбанні про інтереси туристів, до
числа яких віднесено промисловий туризм.
З початку XXI сторіччя промисловий туризм у світовому масштабі, за
визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації, є одним з видів
міжнародного туризму за метою подорожі, що динамічно розвивається. Головною
рушійною силою бурхливого розвитку світового промислового туризму є швидко
зростаючий попит на об’єкти культурно-історичної та індустріальної спадщини,
сучасним інженерним спорудам тощо [1]. Усе це стало підґрунтям для розвитку
теоретичного осмислення феномену промислового туризму у всій його
багатогранності.
Розуміння поняття «промисловий туризм» можливо при розкриття сутності
ключового терміну «промисловість» та його характерних властивостей. Термін
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«промисловий туризм» своїй появі завдячує вихідному терміну «промисловість».
У тлумачному словнику В. Даля сутнісне наповнення терміну полягає в
наступному: видобутий, отриманий яким-небудь промислом, що походить від
дієслова «промишляти», який мав значення. «Жити, здобувати хліб і все потрібне,
займатися чим-небудь як засобом життя. Промишляти землеробством, торгівлею.
Промишляти візництвом, жити і наживатися цим, як промислом, ремеслом;
шукати, займатись пошуком, з якої-небудь потреби».
Сучасне визначення терміну «промисловість» включає: галузь економіки,
що займається виробництвом засобів і предметів споживання, а також видобутком
природних багатств [2]; індустрія, група галузей економіки, пов'язана з
видобутком і переробкою сировини для народногосподарських потреб, розвитком
виробництва і споживання [3]; господарська діяльність людини, спрямована на
створення, обробку і переміщення матеріальних благ або цінностей; сукупність
підприємств (заводів, фабрик, рудників, шахт, електростанцій), зайнятих
виробництвом знарядь праці (як для інших галузей господарства, так і для самої
промисловості), видобутком сировини, матеріалів, палива, виробництвом енергії і
подальшою обробкою продуктів, отриманих або виготовлених в промисловості, у
сільському господарстві – виробництвом споживчих товарів [3]; сукупність
галузей, пов'язаних з виробництвом товарів і наданням послуг [4]; включає
обробну промисловість і торгівлю [5]; застар. промисел, ремесло [3].
Здійснення

багатопланових

туризмологічних

досліджень

у

сфері

промислового туризму проводиться в багатьох країнах світу. Так, з початку 1980х років активно розвивається американська туризмологічна школа, головними
представниками якої стали Д. МакКенелл, Т. Додд, В. Біджотті, А. Густафсон,
Ж. Флуд, Дж. Шварбрук. Так, у США засновником теорії промислового туризму
вважають американського теоретика, антрополога, професора кафедри дизайну
середовища

та

ландшафтної

архітектури

Каліфорнійського

університету

Д. МакКенелла. В 70-х роках ХХ століття науковцем здійснено загальнонауковий
аналіз туристських потоків з семіотичної, антропологічної і соціальної точок зору.
Автор відзначає, що «промисловий туризм – це відвідування об’єктів, що
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демонструють особливий тип пізнання про минуле, теперішнє або майбутнє в
цілому (екскурсії до банків, телефонних компанії, промислових заводів тощо)»
[6]. Крім того, Д. МакКенел запропонував три категорії промислового туризму:
туризм по об’єктах індустріальної спадщини; відвідування компаній, реклама
виробництва; науковий туризм. Інші представники американської школи, Т. Додд
і В. Біджотті, описують промисловий туризм як «візити споживачів до місць
виробничого процесу та можуть включати навчальні екскурсій, дегустацію
продукції, яка виробляється» [7, с.47]. Як і Д. МакКенелл у визначені поняття
автори акцентують увагу на виявлені об’єктів промислового туризму, які є
доступними та привабливими для туристів. Аналогічної позиції дотримуються й
інші американські вчені, Дж. Шварбрук: «Відвідування робочих заводів,
можливість побачити промисловість в дії» [8, с.51], Н. Макіоніс: «Відвідування
виноградників, виноробень, винних фестивалів та шоу» [9, с.269].
Слід відзначити, що в США наукове осмислення промислового туризму
відбувалось в єдиному напрямку. Так, американські вчені А. Густафсон, Ж.Флуд
спрямували свою увагу на поглиблення наукових знань щодо геопросторової
організації подорожей з метою промислового туризму, відзначали роль
рекреаційної географії в дослідженнях навколишнього середовища і забезпеченні
відповідними культурними, природними комплексами, інженерними спорудами
тощо. Традиційним для американської школи було вивчення природних,
культурно-історичних ресурсів, ресурсно-туристичного потенціалу для розвитку
промислового туризму на окремих територіях [10].
Вагомий внесок у дослідженні розвитку промислового туризму здійснили
вчені західноєвропейської школи. Серед представників європейської школи слід
відзначити А. Отгаара, М. Мітчелла, Р. Орвіга, Л. Ван ден Берга, Р. Сян Фен,
Р. Прентіса та інших. Центром європейської школи став Кельнський університет у
Німеччині. З 1980-х років з’являються перші роботи професора цього Інституту
Д. Соєза, які стали значним науковим доробком в сфері промислового туризму
[11]. В них був проведений аналіз мотивів вибору відпочинку у старопромислових
районах і наслідки туристичного руху для оточуючого природного і культурного
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ландшафту. Автор відзначає: «…індустрія є центром тяжіння для багатьох
туристів, зацікавлених в технічних об'єктах (машинах), промисловій архітектурі,
методах

виробництва

(наприклад,

в

сталеливарної

промисловості)

або

виробництві продуктах продуктів….Те ж саме вірно і для залишків колишньої
промислової діяльності, будь-то ті, що добре збереглися, промислові пам'ятники
або руїни будівель і машин». Так, на думку Д. Соєза: «Промисловий туризм – вид
туризму, що відображає різні аспекти конкретних ландшафтних потенціалів,
просторової поведінки і дій, та виконує важливі функції для економічної
активізації старих промислових районів з метою пошуку нової регіональної
ідентичності…» [11]. Таким чином, автор проводить дослідження у декількох
напрямках:

визначення

об’єктів

та

вивчення

маркетингових

аспектів

промислового туризму.
У 1993 році науковцем було запропоновано наступне визначення
промислового туризму: «пересування туристів, що пов’язано з бажанням
відвідування промислових районів та об’єктів, що розташовані на цій території та
викликане особливою привабливістю таких об’єктів» [12]. У даному визначені
автор акцентує увагу на визначені головної мети та основних мотивів відвідувачів
для здійснення подорожі. Такий підхід також передбачає, що промисловий туризм
є одним з видів туризму за метою подорожі: «…коли турист відвідує зоопарк, щоб
побачити тварин, він звичайний турист. Але коли відвідує зоопарк, щоб більше
дізнатися про те, як зоопарк працює – це індустріальний турист» [12]. Аналогічної
позиції

дотримується

нідерландський

вчений

А. Отгаар,

який

визначає

промисловий туризм як «відвідування, які інформують людей про “господарську
діяльність” в минулому, сьогоденні і майбутньому». Автор підкреслює, що
відвідування можуть бути не тільки на підприємства виробничої діяльності:
«…промислові туристи також можуть бути зацікавлені в економічній діяльності
туристично-орієнтованих підприємств, таких як зоопарк або музей» [13]. Також
А. Отгаар зазначає, що компанії, які виробляють послуги або магазин, що
поширюють

продукцію

(наприклад,

логістичні

фірми)

є

потенційними

постачальниками послуг промислового туризму. Крім того, науковцем виділено
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конкретні види промислового туризму: «…Сільськогосподарський туризм,
винний туризм, пивний туризм, тури до державних установ – приклади
конкретних видів промислового туризму, пов'язані з відвідуванням об’єктів
одного сектору виробництва послуг або продукту». А. Маркон характеризує
промисловий туризм як “економічні відкриття” та дає наступне визначення:
«…відвідування до пам'яток, що інформують відвідувачів про інновації в
економічній діяльності: в минулому, сьогоденні і майбутньому» [14]. Г. Макбоел:
«Процес спостерігання і розуміння діяльності інших людей на робочих місцях»
[15, с.517].
Продовження ідеї Д. Соєза «промисловий туризм – індустрії як туристична
привабливість» було відображено у дослідженнях англійських вчених Ф. Харіса
та Г. Хосперса, які відзначають «…Після Другої світової війни Великобританія
першою в Європі зіткнулася з промисловим занепадом, в наслідок залишилось
багато

покинутих

фабрик,

заводів...

В

результаті

концепція

розвитку

промислового туризму стала популярною для індустрії Великобританії. Спочатку
ці заводи відвідували тільки промислові археологи, але у 80-ті роки вже декілька
регіонів

країн

почали

розвивати

промисловий

туризм,

використовуючи

туристичний потенціал промислової спадщини» [16;17].
Деякі науковці західноєвропейської туризмологічної школи розглядають
промисловий туризм як економічне явище, та його вплив на економічну ситуацію
регіону, міст та підприємств. Такої точки зору дотримуються А. Отгаар, Л. Ван
ден Берг, К. Бергер, Р. Фенг [18]. Прихильником такого підходу є А. Азведо, який
зазначає: «Промисловий туризм є інструментом брендингу регіонів, міст і
компаній» [19]; Т. Мадер, який відзначає реальну «ейфорію промислової
спадщини»: «… вже на початку 90-х років – 145 мільйонами відвідувачів до 2666
об’єктів промислового туризму… застійні європейські регіони, такі як Німецька
Рурська область, відкрили промисловий туризм по об’єктах індустріальної
спадщини як елемент економічної реструктуризації» [20]. Крім того, автор
відзначає, що з 1988 року за підтримки влади Британії з питань туризму
розпочалась компанія під назвою “See Industry at Work”, яка вважається однією з
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перших ініціатив по просуванню турів діючих підприємств. Пізніше така
практика розвитку промислового туризму відзначилась в інших країнах, регіонах
та містах, і вже на при кінці 1990-х років промислові тури були запроваджені на
підприємства у Роттердамі (Нідерланди), у 2000 році в окрузі Йорка у штаті
Пенсильванія (США) запущено власний бренд “Factory Tours Capital of the
World”; через рік французьким регіоном Пеи-де-ла-Луар засновано компанію під
назвою “Visit Our Companies”, з метою диверсифікації пропозиції на ринку
промислового туризму. У 2005 році у Шанхаї створено центр з розвитку
промислового туризму, в той час як в італійському місті Турін було розпочато
програму під назвою “Made in Torino. Tour the Excellent”. У 2006 році в місті
Анже відбулася перша Європейська конференція з питань розвитку промислового
туризму по виробничих підприємствах, в сільських та міських районах. Іншими
прикладами міст та регіонів, де існують відповідні програми розвитку
промислового туризму є Амстердам (Нідерланди), Нагоя (Японія), регіон РонаАльпи (Франція) і Західна Австралія [20].
Аналогічної
характеризують

думки

дотримуються

промисловий

туризму

як

М. Мітчелл
діючий

та

Р. Орвіг,

інструмент

які

рекламної

діяльності, що забезпечить просування товарів або послуг підприємства та
створення бренду компанії. Так автори відзначають: «Промисловий туризм може
використовуватися підприємствами з метою побудови стійких відносин з
громадами, в яких вони здійснюють свою діяльність і сприяння розвитку міст та
брендів… сприяє встановленню довіри і взаєморозуміння в рамках ланцюга
поставок» [21]. А. Маркон підкреслює: «…Для підприємств, прийом відвідувачів
є потенційним джерелом доходу, засобом комунікації та інструментом взаємодії із
зацікавленими сторонами з ціллю налагодження ділових відносини» [14]. До
цього підходу також належать трактування науковців, серед яких: А. Отгаар:
«…розвиток промислового туризму можна розглядати як суттєвий елемент
місцевого економічного розвитку» [13]; Т. Левитт: «Промисловий туризм є
стратегією підприємства з метою диференціації свого продукту» [22]; Г. Річардс,
К. Раймонд та Дж. Уилсон визначають: «…є однієї з форм туризму, відвідувач
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дійсно бере участь (активне залучення)…передбачає, що туристи отримують
можливість створювати свої власні продукти, наприклад, що зробити парфуми
або порцелянові вироби» [23;24]; Л. Саймонс трактує промисловий туризм як
«поїздки до місця виробництва, з метою ознайомлення, відбору та дегустації
товару для здійснення можливої покупки цього товару» [25].
Загалом, увага науковців західноєвропейської туризмологічної школи була
направлена на дослідження туристського руху по регіонах, містах, підприємствах.
Роботи представників цієї школи були насичені значним статистичним
матеріалом, в них досліджувались економічні аспекти розвитку промислового
туризму. вивчається формування попиту і пропозиції, його впливу на зайнятість
населення, економічний розвиток регіону та країни тощо. За цим підходом
розробляються схеми суспільно-економічного аналізу розвитку промислового
туризму та його впливу на економіку країни. Проте поза увагою залишаються
екологічні, соціально-культурні та етнопсихологічні чинники впливу.
Концептуальне визначення промислового туризму було запропоновано
австралійським вченими Е. Фрю. Воно спиралося на системний підхід і подавало
промисловий туризм як «одну із форм туризму, що характеризується
переміщенням

осіб

з

метою

відвідування,

споглядання

функціонуючих

промислових підприємств та пізнання виробничих процесів, виробничої
діяльності людей з одного боку, та виступає джерелом доходу і забезпечення
зайнятості населення, сприяє розвитку економіки певного регіону або країни з
іншого боку» [26]. В комплексному трактуванні туризму Е. Фрю виділяє
соціально-економічну домінанту.
Вагомий внесок у створення і розвиток теорії промислового туризму
належить російським вченим, серед яких: В. Запарій, М. Зав’ялова, Л. Докашенко,
С. Полянина, Д. Візгалов, Е.Анопрієва та інші. Разом із тим, слід зазначити, що
погляди науковців російської туризмологічної школи у визначенні промислового
туризму розділилися. Так, одна група вчених, акцентує увагу на ідентифікації
об’єктів промислового туризму, та зазначають про існування двох напрямів
промислового туризму: виробничий туризм, туризм індустріальної спадщини.
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Зокрема, В. Запарій відзначає: «Промисловий туризм є сучасним напрямом
туризму, що полягає у дослідженні промислових територій, інженерних споруд,
будівель виробничого або спеціального призначення, а також інших покинутих
або покинутих довгий час споруд» [27]; М. Зав’ялова дає наступне визначення:
«…організація регулярних туристичних турів на діючі (або ті, що колись діяли)
промислові підприємства з метою задоволення пізнавальних, професійних,
ділових інтересів» [28]; Л. Докашенко та С. Полянина: «…організоване
відвідування діючих підприємств з метою задоволення пізнавальних, професійноділових і інших потреб» [29]; В. Акимов та М Безуглова: «…це дослідження
забутої або забороненою частини людської цивілізації»; Н.Яшалова, М. Акимова
та інші: «…організація екскурсій і регулярних турів на передові діючі або ті, що
колись діяли промислові підприємства країни» [30].
Друга група вчених, зокрема Д. Візгалов, Е.Анопрієва та С. Ясенок
розкривають економічний зміст поняття: «Промисловий туризм – це інструмент
маркетингу території, системної роботи місцевих спільнот з просування її
інтересів для залучення інвесторів, туристів або потенційних мешканців» [31]; «є
базовою платформою для партнерства влади регіону і бізнесу, для залучення
інвесторів і туристів, для підтримки інтересу до території, формування
позитивного іміджу, просування бренду міста (області), розвитку територіальної
інфраструктури [32]; Згідно Г. Дмитрієву [33], М. Корінцевої та С. Деревніну
[34],

Ю.

Нікуліній

[35]:

«…вид

туризму

цілком

здатний

підвищити

забезпеченість виробництва висококваліфікованими кадрами, так само як і
забезпечити зв'язок виробництва і освітнього середовища».
Туризмологічна школа у сфері промислового туризму утворилися і в
Україні. Слід зазначити, що основна увага українських вчених у визначенні
поняття промислового туризму, його загальної характеристики направлена на
дослідження соціально-економічних аспектів його управління та розвитку. Так,
згідно трактування В. Данильчука «промисловий туризм – це вид туристичної
діяльності, пов'язаний з відвідуванням об'єктів промислового характеру … та при
правильному ставленні до нього приносить економічну вигоду, іміджевий
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характер для підприємств і підвищує престиж того регіону, в якому вони
розташовані [36].
На думку О. Пендерецького, розвиток промислового туризму має ряд
економічних вигод: 1) забезпечення сталого розвитку: «... вид туризм, який в
довгостроковій перспективі, тобто в проекції на сучасне і майбутні покоління,
може адаптуватися до конкретних етнічних і культурних особливостей, відповідає
вимогам соціальної справедливості, екологічно сумісний, а також доцільний і
вигідний в економічному плані…» [37]; 2) отримання прибутку: «…це
демонстрація прозорості і чесності управління, впевненості в своїх перспективах
перед конкурентами… Перетворюючи виробництво в об'єкт туристичної
діяльності, підприємство дає поштовх до поліпшення корпоративного клімату,
персонал прагне підтримувати чистоту в цехах, одягати чисту робочу форму, мати
презентабельний вигляд. В результаті збільшується оборот сувенірної продукції в
місцях, де закінчується екскурсія» [37]; 3) формування позитивного іміджу: «вид
туризму, метою якого є відвідування діючих (або таких, що колись діяли)
промислових підприємств або об'єктів із метою задоволення пізнавальних,
професійних, ділових та інших інтересів, який дозволяє формувати позитивний
імідж підприємств та територій їхнього розташування…справжній інструмент
маркетингу території, системної роботи місцевих співтовариств з просування її
інтересів для залучення інвесторів, туристів чи потенційних жителів» [37].
Взаємозв’язок прибутку та попиту на послуги промислового туризму розглядають
Є. Колосинський та Н. Колосінська, зокрема, автори зазначають: «промисловий
туризм – це ефективна безкоштовна реклама підприємств і дієвий метод
отримання додаткового прибутку за рахунок збільшення попиту з боку туристів»
[38].
Інші представники української туризмологічної школи, зокрема В. Пацюк,
О. Чередниченко, М. Крачило, Н. Свірідова, Т. Казакова акцентують увагу на
визначенні цілей подорожі, туристичних цінностей, що дають можливість
реалізовувати мету туристичної подорожі. Так, В. Пацюк визначає промисловий
туризм як «вид активного туризму, сконцентрованого в промислових районах,
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який має на меті вивчення індустріальних ландшафтів, ознайомлення із зразками
індустріальної архітектури, відвідування діючих виробничих підприємств з метою
задоволення пізнавальних, професійних, ділових цілей» [39]; О. Чередниченко
стверджує, що «промисловий туризм – дослідження територій, будинків та
інженерних

споруджень

виробничого

(не

цивільного)

чи

спеціального

призначення, а також будь-яких залишених (занедбаних) споруджень із метою
одержання

психологічного

дослідницького

інтересу,

й

естетичного

захоплення

у

задоволення
вигляді

або

задоволення

фотографування»

[40];

Н. Свірідова: «тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання, що
припускає відвідування підприємств будь-якого виду діяльності (у тому числі й
туристично не орієнтованої), а також промислової спадщини з пізнавальними,
освітніми, діловими й культурними цілями» [41]; М. Крачило: «відокремлений
вид туризму, пов'язаний із відвідуванням регіонів, де поширені та зберігаються
місцевим населенням, певні народні промисли – різьба по дереву, гончарство,
килимарство, лозоплетіння тощо» [42].
Трактування поняття промислового туризму в сучасній науковій думці є
неоднозначним. Систематизація поглядів науковців щодо трактування поняття
промислового туризму наведена в таблиці 1.1.
Як поняття «промисловий туризм» відображає безліч аспектів. Однак,
сьогодні у науковій літературі не склалося єдиного універсального його
визначення. Промисловий туризм розглядається і як економічне явище, і як
переміщення людей, і як форма організації відпочинку, і як засіб знайомства з
культурно-історичною та індустріальною спадщиною. Тож, існуючі визначення
доцільно розділити на три великі групи. До першої групи слід віднести поняття,
які носять вузькоспеціалізований характер і стосуються окремих економічних,
соціальних, маркетингових і інших аспектів промислового туризму або його
видових особливостей і виступають інструментом для вирішення конкретних
завдань [38].
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Таблиця 1.1
Класифікація підходів до сутності поняття «промисловий туризм»

Ресурсний

Економічний

Сутнісний

Підхід
1

Визначення
2
одна із форм туризму, що характеризується переміщенням осіб з
метою відвідування, споглядання функціонуючих промислових
підприємств та пізнання виробничих процесів, виробничої
діяльності людей з одного боку, та виступає джерелом доходу і
забезпечення зайнятості населення, сприяє розвитку економіки
певного регіону або країни з іншого боку
відвідування об’єктів, що демонструють особливий тип пізнання
про минуле, теперішнє або майбутнє в цілому
є базовою платформою для партнерства влади регіону і бізнесу, для
залучення інвесторів і туристів, для підтримки інтересу до
території, формування позитивного іміджу, просування бренду
міста (області), розвитку територіальної інфраструктури
є стратегією підприємства з метою диференціації свого продукту
вид туризму, що відображає різні аспекти конкретних
ландшафтних потенціалів, просторової поведінки і дій, та виконує
важливі функції для економічної активізації старих промислових
районів з метою пошуку нової регіональної ідентичності
використовуватися підприємствами з метою побудови стійких
відносин з громадами, в яких вони здійснюють свою діяльність і
сприяння розвитку міст та бренді, встановленню довіри і
взаєморозуміння в рамках ланцюга поставок
є інструментом брендингу регіонів, міст і компаній
вид туризму цілком здатний підвищити забезпеченість виробництва
висококваліфікованими кадрами, так само як і забезпечити зв'язок
виробництва і освітнього середовища
вид туристичної діяльності, пов'язаний з відвідуванням об'єктів
промислового характеру; приносить економічну вигоду, іміджевий
характер для підприємств і підвищує престиж того регіону, в якому
вони розташовані.
відокремлений вид туризму, пов'язаний із відвідуванням регіонів,
де поширені та зберігаються місцевим населенням, певні народні
промисли – різьба по дереву, гончарство, килимарство,
лозоплетіння тощо
процес спостерігання і розуміння діяльності інших людей на
робочих місцях
є однієї з форм туризму, відвідувач дійсно бере участь (активне
залучення), передбачає, що туристи отримують можливість
створювати свої власні продукти, наприклад, зробити парфуми або
порцелянові вироби
вид активного туризму, сконцентрованого в промислових районах,
який має на меті вивчення індустріальних ландшафтів,
ознайомлення із зразками індустріальної архітектури, відвідування
діючих виробничих підприємств з метою задоволення
пізнавальних, професійних, ділових цілей

Автор
3

Е. Фрю

Д. МакКенел
Е.Анопрієва,
С. Ясенок
Т. Левитт
Д. Соєз

М. Мітчелл,
Р. Орвіг
А. Азведо
Г. Дмитрієв,
М. Корінцева,
С. Деревнін,
Ю. Нікуліна
В. Данильчук

М. Крачило
Г. Макбоел
Г. Річардс,
К. Раймонд,
Дж. Уилсон

В. Пацюк
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Продовження таблиці 1.1
візити споживачів до місць виробничого процесу та можуть
включати навчальні екскурсій, дегустацію продукції, яка
виробляється
відвідування до пам'яток, що інформують відвідувачів про
інновації в економічній діяльності: в минулому, сьогоденні і
майбутньому
туризм є сучасним напрямом туризму, що полягає у дослідженні
промислових територій, інженерних споруд, будівель виробничого
або спеціального призначення, а також інших покинутих або
покинутих довгий час споруд
організоване відвідування діючих підприємств з метою
задоволення пізнавальних, професійно-ділових і інших потреб
Джерело: складено автором

Т. Додд,
В. Біджотті
А. Маркон

В. Запарій
Л. Докашенко,
С. Полянина

До другої групи належать: концептуальні визначення, що охоплюють
предмет у цілому, розкривають внутрішній зміст промислового туризму, який
виражається в єдності всього різноманіття властивостей і відносин та виявляється
у пересуванні людей [38]. Остання група включає визначення, що ґрунтуються на
визначенні сукупності ресурсів, які забезпечують розвиток промислового
туризму, полягає в ретельному виявленні ресурсів, потрібних для розвитку
промислового туризму. Проте кожне поняття промислового туризму характеризує
окрему сторону цього феномена. Більшість авторів включають в поняття
«промисловий туризм» такі елементи, як туристські потреби та мотивації,
особливості поведінки туристів, їх перебування поза межами постійного місця
проживання; економічні відносини. Однак, наведені визначення недостатньо
розкривають усього різноманіття внутрішніх і зовнішніх зв'язків промислового
туризму як суспільно-економічного явища та не враховують можливості його
розвитку як на загальнодержавному, так і в міжнародному аспекті.
Зважаючи

на

вищезазначене,

доцільно

визначити

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
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пізнавальною,

дослідницькою

метою,

та

максимально

сприяє

розвитку

туристичного обміну між країнами.
Промисловий туризм як один з видів туризму за метою подорожі пройшов
декілька етапів свого розвитку. Як зазначив один з експертів Всесвітньої
туристичної

організації

Джафар

Джафарі:

«…люди

подорожували

завжди…подорожували із найдавніших часів: подорожі з метою торгівлі,
завоювань, оздоровлення, поширення релігійних учень, пізнавальні мандрівки та
екскурсії, виїзди за місто міських жителів і поїздки в місті сільських тощо
урізноманітнювали життя віддавна» [43].
В науковій літературі існує багато поглядів на формування світового ринку
промислового туризму. Так, В. Запарій [69] виділив чотири етапи, серед яких:
доіндустріальний період, включає промислові об'єкти, створені до періоду
індустріалізації; перший індустріальний період, який почався в західній Європі й
Північній Америці наприкінці XVIII ст., і який характеризувався систематичним
використанням

гідроенергії

і

вугілля,

створенням

залізничних

шляхів,

використання вугільних басейнів, а також великомасштабним виробництвом
бавовняних тканин; другий індустріальний період, який почався у ХХ ст. з
використання електроенергії та палива, виробництва моторних транспортних
засобів, а затим і аеропланів; постіндустріальний період [44, с.216].
В. Пацюк, аналізуючи основні тенденції розвитку індустріального туризму,
визначає

наступні

етапи

розвитку

промислового

туризму:

зародження

промислового туризму, становлення промислового туризму, активізації розвитку
промислового туризму. Автор припускає, що наступним етапом буде етап
масового залучення туристів [45].
О. Пендерецький вважає, що початок зародження промислового туризму
починається у XV столітті, а старовинна Копальня солі «Вєлічка» (Польща),
діючим з часів середньовіччя, є єдиним першим об'єктом у світі, відкритим для
гостей. Саме у XV столітті соляну шахту в Величці почали показувати
привілейованим особам у пізнавальних цілях. До кінця XVI століття туризм
залишався елітарним, відвідати гірські виробки можна було тільки з дозволу
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короля. Ось як описує копальні Жан Хоіснін, відвідав їх у 1572 році разом з
посланцями короля Франції: «місце, в яке півгодини спускатися потрібно, у
великих і потужних підйомниках, що витримують вагу 50 осіб. Внизу можна
побачити величезні печери, вириті в соляних скелях, як вулиці міста» [37]. Таким
чином, на думку О. Пендерецького перший етап розвитку промислового туризму
має назву елітарного. Наступні етапи формування промислового туризму, які
виділив автор, збігаються із класифікацією етапів промислового туризму таких
науковців, як А. Дурович, Н. Кабушкін, Т. Сергєєва [46, c.7-8].
В. Кіптенко формування туризму розглядає у взаємозв’язку з розвитком
індустріальних відносин. Зокрема, дослідниця стверджує, що бум розвитку
туризму припадає до кінця XIX століття, відзначаючи такі характерні риси:
з'явилися організаційні структури управління туризмом; почалося структурне
розширення мережі туристичних маршрутів; почала вирішуватися проблема
кадрового забезпечення туристичної індустрії [47].
Однак, існує і така точка зору, що існування промислового туризму
зародилось

у

Європі

ще

в

1930-1940 рр.,

коли

окремі

підприємства

(автомобільний завод Peugeot і пивоварний завод Krononburg) стали приймати
туристів [48].
Аналіз теоретичних джерел дає підставу стверджувати, що підходи до
визначення етапів формування промислового туризму мають спільні риси,
передусім обумовлені рядом факторів, які вплинули на його розвиток, серед яких
слід відзначити:
1. Розвиток торговельних та ринкових відносин, що, в свою чергу, сприяло
соціально-економічному розвитку суспільства і задоволенню потреб людини в
пізнанні оточуючого світу; транспорту та зв’язку; наукового і технічного
потенціалу; підприємств з планування і підготовки туристичних маршрутів;
окремих галузей виробництва; інфраструктури окремих регіонів.
2. Збільшення частки вільного часу в суспільстві.
3. Наявність туристичних ресурсів.
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Разом із тим, слід відзначити, що одним із найважливішим факторів
розвитку світового промислового туризму є його інституціональне забезпечення.
Підтвердженням

цьому

є

думка

В.І. Цибуха

щодо

інституціонального

регулювання туризму: «Від стану правового забезпечення в цілому і правового
забезпечення функціонування туристичної індустрії зокрема залежить і існування
туризму» [49, с.82]. Водночас, як зазначає П. Борисов: «Постійне розширення
міжнародного туристського обміну зумовило потребу його міжнародно-правової
регламентації: вироблення різних правових інститутів і створення спеціалізованих
міжнародних туристських організацій» [50].
Швидке зростання інтересу до об’єктів промислового туризму, розширення
географії

туристичних

подорожей

та

збільшення

обсягів

використання

туристичних ресурсів викликали утворення міжнародних правил, стандартів,
організацій, що регулюють сферу промислового туризму, в більшості з яких
промисловий туризм розглядається як область діяльності по вивченню та
збереженню всього, що пов'язано з епохою індустріального суспільства, і, як
зазначає Б. Кірдті: «…Основне завдання цього нового напрямку – утримати в
історичній пам'яті зникаючі сліди промислової епохи, що яскраво проявилися у
вигляді міст і так слабо відображені в свідомості сучасників…Поступово бажання
вивчити переросло в прагнення реально зберегти об'єкти індустріального
минулого як типові зразки свого часу» [51].
Розвиток

та особливості

інституціонального забезпечення

світового

промислового туризму мають свою історію. Аналіз нормативно-правової бази
регулювання

функціонування

міжнародного

туристичного

ринку,

актів

міжнародних туристичних організацій [55-82], дозволив ідентифікувати три
основні етапи формування інституціонального забезпечення розвитку світового
промислового туризму, які відображені в табл. 1.2.
Інтерес до об’єктів індустріальної спадщини з'явився в багатьох країнах
світу ще в першій половині XX ст. у зв'язку з необхідністю вивчення
промислового виробництва, особливо в тих державах, які мають давні
індустріальні

традиції.

Особливо

гостро

постала

проблема

збереження
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індустріальної спадщини перед країнами Європи, Америки, Австралії в 50-60
роках минулого століття, коли йшов процес різкої зміни технологій, зміни рівня
промислового виробництва [52].
Таблиця 1.2
Основні етапи інституціонально-організаційного забезпечення розвитку
світового промислового туризму
Період

Назва етапу

Основні характеристики етапу
основний напрям регулювання – музеєфікація об’єктів
індустріального минулого;
І етап
поява перших міжнародних організацій: (Комітет
Період
(1931-1975
Всесвітньої спадщини (UNESCO), ICOMOS, ICCROM,
формування
роки)
ТІССІН) та міжнародних документів (Афінська Хартія,
Венеціанська Хартія, Конвенція про охорону культурної та
природної спадщини.
підвищення ролі міжнародних неурядових організацій
Період
щодо регулювання промислового туризму;
ІІ етап
активізації
виникнення найбільш впливових організацій (AIA, SIA,
(1975-2005
міжнародного
EAIT та ін.);
роки)
регулювання та основний напрям – сприяння збереженню, охорони та
співробітництва розвитку культурних пам'яток щодо включення їх до
туристичних маршрутів.
вирішення питань розвитку промислового туризму на
ІІІ етап
державному рівні;
Період
(2005 рік –
створення національних інституціональних структур щодо
національної
до нашого
сприяння розвитку промислового туризму;
інтенсифікації
часу)
головний напрям – розробка національних та регіональних
маршрутів промислового туризму.
Джерело: складено автором

В Європі почали закриватися цілі галузі промислового виробництва,
численні підприємства. У результаті, до 1970-х років основним напрямом у
вирішенні цього питання в різних країнах світу стала музеєфікація індустріальних
об'єктів, а також створення регіональних музеїв-заповідників і економічних
музеїв в містах, яка дозволяла зберегти індустріальне історичне середовище [52].
Прикладом цього служить заснований в Англії у 1968 році музейзаповідник Айронбрідж Гордж в Шропшир, де демонструвались перші парові
машини та інше обладнання, склади, резиденції родини Дарбі, житла службовців,
який став одним з найбільш відомих заповідників «промислового туризму» в
світі. Пізніше, у 1970 році прикладами збереження, реновації та заповідання
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індустріальної спадщини, до яких допускали відвідувачів, стали стара промислова
зона Манчестера (Великобританія), металургійний центр Берслаген (Швеція),
музей Орсе (Франція), промисловий парк Лоуелл (США), парк Дуйсбург-Норд
(Німеччина), Каталонський музей науки і техніки (Іспанія), Віденський музей
історії науки і техніки (Австрія), економічний музей комуни Ле Крезо-Монсо-ЛеМін (Франція), Музей праці в Гамбурзі, Музей трамвая в Кракові та інші. Подібні
регіональні і галузеві музеї дозволяють зберегти історичну пам'ять, а також поновому використовувати промислові будівлі або комплекси [53]. Загалом, у
витоків міжнародного руху за вивчення, збереження індустріальної спадщини
стояли країни, в яких почалася промислова революція, насамперед, Англія, де в
60-х роках XX ст. стали з'являтися окремі групи людей, що прагнули зберегти
промислові пам'ятники, Швеція, Німеччина і Франція та інші європейські
держави [52]. Підтвердженням цього є вираження П. Палмера та П. Неаверсона:
«Рух за збереження індустріальної спадщини почався в Англії в 1960-х роках, і
сьогодні присутній в кожній країні, яка має певний досвід індустріалізації» [54].
За ствердженням А. Маркон: «Промислова спадщина є ресурсом для створення
унікальних екскурсій, які дозволяють познайомитися з історією індустріальної
революції» [14]. У зв'язку з цим, перші нормативно-правові акти в сфері
промислового туризму були направлені на вивчення, збереження, популяризацію
об’єктів індустріальної спадщини, прийняті на міжнародних конференціях та
нарадах з туризму, серед великого кола яких найбільш вагомими є:
 Афінська Хартія (1931 рік) [55], вважається першим міжнародним
документом, у якому висвітлювались питання передачі наступним поколінням
архітектурних споруд та споруд індустріального будівництва в їх автентичному
стані

і

присвоєння

їм

статусу

загальнолюдської

значущості. Документ

розроблений в рамках І Міжнародного Конгресу;
 Міжнародна Хартія про збереження і реставрацію пам'яток і визначних
місць (Венеціанська Хартія, 1964 рік), [56]. Це міжнародний документ, який
визначив стандарти і ключові напрями в галузі збереження історичних
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архітектурних та індустріальних об'єктів. Документ прийнятий по закінченню ІІ
Міжнародного Конгресу;
 Конвенція про охорону культурної та природної спадщини (1972 рік),
направлена на систематизацію та збереження історико-культурних об’єктів, що
опинились під загрозою зникнення і знищення.
Водночас тенденцію розвитку міжнародного регулювання у цій галузі
відображають інші документи, що мають рекомендаційний характер, серед яких:
Рекомендація щодо охорони краси та характеру ландшафтів і місць (1962 рік)
[58]; Рекомендації щодо охорони на національному рівні культурної та природної
спадщини (1972 рік) [59]; Резолюція симпозіуму з питань включення сучасної
архітектури в стародавні ансамблі (1972 рік); Резолюція міжнародного
симпозіуму зі збереження малих історичних міст (1975 рік).
Паралельно відбувалось формування міжнародних організацій, діяльність
яких учасниць у сфері розвитку, вивчення, збереження та використання об'єктів
індустріального спадщини, головними з яких стали: Комітет Всесвітньої
спадщини є підрозділом Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури (UNESCO), Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць
(ICOMOS); Міжнародний дослідницький центр зі збереження і реставрації
культурних

цінностей

(ICCROM),

Міжнародний

Комітет

зі

Збереження

Індустріальної Спадщини (ТІССІН). Характеристика діяльності міжнародних
організацій наведена в табл. 1.3.
Протягом першого етапу формування інституціонально-організаційного
забезпечення розвитку світового промислового туризму зусилля міжнародних
організацій були направлені на активізацію світової громадськості щодо
вивчення, систематизації та збереження історико-культурних об’єктів, а основні
міжнародно-правові

документи

присвячені,

насамперед,

питанням

щодо

використання цієї спадщини в суспільних інтересах. Таким чином, розвиток
туристичної діяльності відбувався лише на промислових територіях та в регіонах
з метою забезпечення збереження індустріального минулого та підвищення їх
туристичної привабливості.
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Таблиця 1.3
Міжнародні організації у сфері розвитку, вивчення, збереження та
використання об'єктів індустріального спадщини
Рік
заснування

Основні цілі

Форма
існування

Міжнародний
дослідницький
центр по
збереженню і
реставрації
культурних
цінностей
(ICCROM)

1956

Сприяння розвитку техніки та технологій
реставраційної справи, впровадженню
нових матеріалів; надання підтримки
шляхом
об´єднання
зусиль
різних
інституцій та партнерів у вигляді
експертної
допомоги,
навчання,
ознайомлювальних
візитів
тощо;
розповсюдження
просвітницьких
матеріалів та проведення конференції,
інших заходів з метою підвищення
публічної уваги та підтримки охорони і
реставрації пам´яток.

Міжнародна
міжурядова
організація

Міжнародна рада
з охорони
пам'яток та
історичних місць
(ICOMOS)

1963

Сприяння формуванню єдиних принципів,
методології й технічних способів охорони
об’єктів нерухомої спадщини.

Міжнародна
асоціація

1972

Проведення щорічних сесій з метою
розгляду стану Світової спадщини, заходів
щодо її захисту, долучення нових об'єктів
тощо; виконання заходів, що спрямовані на Спеціалізована
порятунок об'єктів — занесення їх до установа ООН
списку Світової спадщини під загрозою
знищення та субсидії на відновлювальні
роботи.

Назва організації

Комітет
Всесвітньої
спадщини є
підрозділом
(UNESCO)

Міжнародний
узагальненні досвіду країн-учасниць у
Комітет зі
сфері
вивчення,
збереження
та
Збереження
1973
використання об'єктів індустріального
Індустріальної
спадщини, вивчення та пропаганда історії
Спадщини
розвитку промислових технологій.
(ТІССІН)
Джерело: складено автором за даними [60-63]

Міжнародна
спільнота

Перехід до другого етапу інституціонального забезпечення був обумовлений
зростанням

кількості

і

ролі

міжнародних

неурядових

організацій

щодо

регулювання промислового туризму як в окремих регіонах, так і в світовому
просторі, діяльність яких зумовлює гнучкість і оперативність в обговоренні
багатьох проблем і прийнятті відповідних рішень. Зокрема, представники таких
структур наголошували на тому, що розвитку світового промислового туризму має
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служити не тільки об’єкти індустріального минулого, але й сучасні об’єкти:
«Історичні будівлі, міський ландшафт та сучасна архітектура визначають
неповторний образ та характер міста, його культурну цінність. Сучасна архітектура
може бути сильним конкурентом для міст, оскільки вона приваблює мешканців,
туристів та зовнішній i внутрішній капітал своєю якісною особливістю. Поєднання
історичної та сучасної архітектури – це унікальна цінність для місцевих
територіальних громад. Саме така цінність має служити освітнім цілям, дозвіллю,
туризму, безпечному та повноцінному розвитку ринку майна» [64].
У 1985 році на конференції Всесвітньої туристської організації Б. Вейлер и
К. Холл відзначили: «З 1980 індустріальний туризм як новий вид життя і новий
рівень усвідомлення важливості відносин між людьми і природою. Особливого
значення набуває участь у заходах на свіжому повітрі, естетичне судження і
вдосконалення себе і суспільства. Пошук цих нових цінностей можливий при
розвитку спеціальних видів туризму – індустріального туризму. Індустріальний
туризм – це ніша туристичного ринку, частина глобального розширення
спеціальних видів туризму» [65].
Як зазначають представники TICCIH, «Починаючи з 80-х років XX ст.
склалася ціла система туристичних організацій (союзів, асоціацій, агентств тощо)
різного рівня і компетенції, покликаних займатися регулюванням індустріального
туризму» [66]. У цей період були створені такі міжнародні структури як:
Північно-американське товариство з промислової археології (SIA), Французький
Комітет щодо вивчення та засвоєння промислової спадщини (CILAC), Британська
Асоціація з промислової археології (AIA), Європейська Асоціація з промислового
туризму (EAIT); Асоціація Європейського маршруту індустріальної спадщини.
Характеристика міжнародних структур представлена в таблиці 1.4. Розроблені та
прийняті такі важливі регламентуючі розвиток міжнародного промислового
туризму, як:
 Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи (1985 рік),
акцентує увагу на визначення об'єктів, які підпадають під охорону і складання
відповідних списків, популяризацію таких об’єктів через залучення туристів [67];
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 Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська хартія,
1987 рік) стосується визначення історичних міст, великих і малих, історичних
центрів і кварталів з їхнім природним чи створеним людиною оточенням [68, c.9395];
 Міжнародна хартія про культурний туризм (1999 рік), що має ряд
положень стосовно сприяння розвитку культурного та індустріального туризму,
ознайомленню з пам'ятками та визначними місцями. [69, c.99-105];
 Всенький меморандум «Всесвітня спадщина та сучасна архітектура –
управління історичним міським ландшафтом (2005 рік), метою якого закликання
держав за допомогою своїх адміністративних структур, туристичних організацій
та асоціацій прийняти всі заходи щодо інформування про об’єкти культурної та
індустріальної спадщини [64].
Таблиця 1.4
Міжнародні неурядові організації, що сприяють розвитку світового
промислового туризму
Назва організації
Британська Асоціація з
промислової археології
Французький Комітет щодо
вивчення та засвоєння
промислової спадщини

Рік
заснування

Основні завдання

Сприяє вивченню, збереженню і презентації
промислової спадщини в Європі.
Сприяння вивченню і збереженню промислової
1979
спадщини, проведення загальноєвропейських
галузевих проектів, конференції.
Сприяння вивченню і збереженню промислового і
Північно-американське
технологічного минулого, історично значимих
товариство з промислової
1981
об'єктів, споруд, будівель, артефактів, виробничих
археології
процесів, мостів, залізниць, каналів, ландшафтів і
спільнот.
Розробка національних та регіональних маршрутів
промислового туризму в Європі, проведення
Європейська Асоціація з
2004
загальноєвропейських
галузевих
проектів,
промислового туризму
конференції та події, підвищення іміджу
промислових території.
Асоціація Європейського
Сприяння збереженню культурних пам'яток,
маршруту індустріальної
2005
формуванню нових туристичних маршрутів по
спадщини
об’єктах промислової спадщини.
Джерело: складено автором за даними [70-74]
1977

К. Фіданза відзначив: «Знайомлячись з досвідом різних країн, можна
побачити, що успіх розвитку індустріального туризму багато в чому залежить від
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того, як сприймається і як підтримується ця сфера державними інститутами. Для
того, щоб промисловий туризм став діючим інструментом одержання доходів для
окремих регіонів та міст будь-яка цивілізована держава має вкладати значні
кошти для дослідження своїх територій з метою оцінки туристичного потенціалу»
[70, c.13]. Він також підкреслює, що розвиток промислового туризму може
сприяти досягненню більш стійкого сектора туризму в країнах, через збереження,
трансформацію і реабілітацію промислових об'єктів [70, с.13]. Таким чином,
ключові функції регулювання розвитку промислового туризму закріплено за
національними інституціональними структурами, які відповідальні за розробку
стратегії, тактики та програм розвитку промислового туризму.
На сьогоднішній день склалося кілька підходів до організаційного процесу
державного регулювання промислового туризму. Загалом, застосовуються дві
моделі – існують спеціальні органи державної влади, або ж регулювання
виконують

багатопрофільні

органи.

Характеристика

державних

інституціональних структур щодо розвитку промислового туризму в різних
країнах світу відображена в таблиці 1.5.
Таблиця 1.5
Державні інституціональні структури щодо розвитку промислового туризму
в різних країнах світу
Назва
інституціональної
структури
1

Країна

Головні завдання

2

3
сприяє
збереженню,
зміцненню
і
сталому
використанню країни різних історичних ресурсів,
консультує президента і Конгрес з питань політики
збереження історичної, культурно-індустріальної
національної спадщини
сприяє розвитку промислового туризму в регіонах в
умовах кризи, з метою підвищення зайнятості та
зростання доходів в цих регіонах; здійснює заходи
щодо вдосконалення асортименту туристичних
продуктів і послуг, підвищення якості послуг, та
просування Європи як унікального історичного,
індустріального туристичного регіону

Консультативна
Рада зі збереження
історичної
спадщини (ACHP)

Сполучені
Штати
Америки

Європейська
туристична комісія
(ETC)

Європейський
Союз
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Продовження таблиці 1.5
1

2

3
сприяє
розвитку
внутрішнього
промислового
туризму, організацією міжнародних конференцій,
надає консалтингові і маркетингові послуги з питань
туризму,
в
т.ч.
промислового;
займається
Британський Центр
Великобританія видавництвом
різноманітних
інформаційнотуризму (BTC)
довідкових матеріалів, здійснює низку проектів із
залученням іноземного капіталу, видає та займається
реалізацією путівників, відеофільмів та інших
рекламно-інформаційних продуктів
Національна
організація
рекламно-інформаційної
роботи,
Агенція з туризму
Італія
проведення маркетингових досліджень, координація
(ENIT)
дій зарубіжних і місцевих туристичних організацій
консультує міністерство з питань планування,
охорони,
збереження
культурної
спадщини;
проводить дослідження, пов'язані з ідентифікацією,
збереження та інтерпретації культурної спадщини
Рада зі збереження
сприяє складанню туристичних маршрутів по
історичної
Австралія
об’єктах індустріальної спадщини; консультує і
спадщини
підтримує зв'язки з підприємницькими структурами
та установами, муніципальними радами щодо
включення об'єктів культурного значення у
туристичні маршрути
Джерело: складено автором за даними [75-80]

Основними цілями і завданнями національних інституціональних структур
є: представництво і захист інтересів туристичної індустрії своєї країни, регіону на
міжнародному рівні; визначення тенденцій і шляхів розвитку промислового
туризму; просування в’їзного промислового туризму; маркетингова діяльність,
сприяння об'єднанню і координації зусиль усіх секторів і компаній туристичної
індустрії; розробка програм розвитку промислового туризму; впровадження нових
технологій; розробка єдиних норм і стандартів туристичного обслуговування,
інформаційна і видавнича діяльність.
В цей період розроблені та прийняті регламентуючі розвиток міжнародного
промислового туризму наступні правові документи:
 Хартія з культурних маршрутів (2008 рік), встановлює основні напрями
розвитку маршрутів культурними та індустріальними містами, визначає основні
принципи

та

критерії

раціонального

туристичними маршрутами [81];

використання

культурних

об’єктів
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 Хартія про інтерпретацію та презентацію визначних місць культурної
спадщини (2008 рік), визначає головні принципи, на яких ґрунтується
інтерпретація і презентація, реалізовані в різних формах [82].
Отже, діяльність інституціональних структур характеризується гармонійним
поєднанням нормотворчості та суто практичних заходів. Основою цієї діяльності
є розроблення та прийняття правових документів, спрямованих на забезпечення
розвитку світового промислового туризму, на основі чого проводяться й численні
практичні заходи з різнобічних питань щодо охорони пам’яток матеріальної та
нематеріальної культури, встановлення правил і меж економічно раціонального та
екологічно

безпечного

використання

туристичних

ресурсів;

створення

відповідних умови для ефективного розвитку індустріальних об’єктів та
територій, сприяння розробці програм розвитку туризму, які базуються на
пріоритетах раціонального використання та охорони туристичних ресурсів тощо.
Важливою часткою таких заходів є проведення численних міжнародних
конференцій, семінарів та зустрічей. Виразно спостерігається і наявність та
загальна ефективність міжнародних управлінських механізмів у сфері охорони
культурної спадщини.
1.2. Туристичні ресурси світу як складові розвитку промислового
туризму
Важливе значення для розвитку світового туризму мають туристичні
ресурси, які є основною метою подорожей. Вони зумовлюють і визначають
найважливіші економічні показники туризму, такі як ціна на послуги, географія
подорожей, їх сезонний розподіл, тривалість перебування, є необхідні для
надання окремих послуг і створення комплексного туристичного продукту [83].
Будь-який ресурс — це запас, джерело, засіб, кількісна міра можливості
виконання якої-небудь діяльності; умови, що дозволяють за допомогою певних
перетворень

отримати

бажаний

результат

[83].

Згідно

з

Туристським

термінологічним словником: «Ресурси туристські – природні, історичні,
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соціально-культурні об'єкти, з об'єктами туристичного показу включно, а також
інші об'єкти, здатні задовольняти духовні потреби туристів, сприяти відновленню
та розвитку їх фізичних сил» [84, с. 446-447].
Трактування поняття «туристичні ресурси» достатньо широке, а види
туристичних ресурсів практично безмежні [94]. Туристичні ресурси – це ті
об'єкти природи, історії, культури, поточні події, явища, які можуть бути
використані при створенні та реалізації туристичного продукту [85, с.89].
Туристичні ресурси – це частина туристсько-рекреаційного потенціалу певної
території, яка включена до складу туристичного продукту і підлягає реалізації
[85, с.90]. Туристичні ресурси є почасти мотиваційною підставою для вибору
певного турпродукту (за видом, напрямком, сезоном та іншими ознаками).
Наявність та територіальна локалізація перш за все туристичних ресурсів
визначає туристичну спеціалізацію певних територій. Туристична діяльність на
певній території розвивається на основі тих ресурсів, які існують чи можуть бути
задіяні або створені в країні [86, с.18].
До визначення поняття «туристичні ресурси» в науковій літературі існують
різні підходи. Так, рекреаційно-географічний підхід, заснований на базисної
моделі рекреаційних ресурсів В. Преображенського, згідно якої ресурси
трактувалися виключно в природно-географічному аспекті, і їх дослідження
зводилося до оцінки природно-ландшафтного середовища відпочинку [87, с. 97].
До

цього

підходу

також

належать

визначення

Л. Багряной

та

В. Преображенського: «рекреаційні ресурси» – це природні, природно-технічні
геосистеми та їх елементи, які можуть бути використані при існуючих технічних
та матеріальних можливостях для організації рекреаційного господарства
[88;89].
Пізніше рекреаційно-географічний підхід був доповнений соціальноекономічними аспектами, що знайшло відображення у сучасному визначенні
поняття «туристичні ресурси». Зокрема, соціально-економічний підхід лежить в
основі праць В. Квартальова., І. Зоріна, М. Мироненко, І. Твердохлєбова,
Я. Олійника, І. Школи, О. Любіцевої та інших.
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В. Квартальнов та І. Зорін розглядають туристичні ресурси як природні та
антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, артефакти, що володіють
комфортними властивостями і споживною вартістю для рекреаційної діяльності і
можуть бути використані дня організації відпочинку та оздоровлення певного
контингенту людей у фіксований час з допомогою існуючої технології та
наявних матеріальних можливостей [84].
Під туристичними ресурсами Я. Олійник і А. Степаненко розуміють
сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, що мають
комфортні властивості [90]. Аналогічної позиції дотримується І. Школа, який
трактує: «…це сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів,
придатних

для

виробництва

туристичного

продукту

[91];

О. Любіцева:

«Туристичні ресурси уявляють собою об'єкти природи, історії, культури, поточні
події, явища, які можуть бути використані в процесі створення та реалізації
туристичного продукту, будучи мотиваційним підставою для його вибору,
наприклад, за видом, сезоном та іншими ознаками [92]; О. МузиченкоКозловська: «…це компоненти природи, які на даному рівні розвитку
продуктивних сил можуть використовуватися як засоби виробництва та
предмети споживання, а також як об'єкти для рекреації [93].
Згідно еколого-економічного підходу визначення поняття «туристичні
ресурси» ґрунтуються на оцінці споживчої вартості туристичних благ і ресурсів.
Так, С. Кузик трактує як об'єкти і явища природного і антропогенного
походження, які використовують або можуть бути використані для туристичної
діяльності. На думку автора, особливість туристичних ресурсів полягає в тому,
що вони мають властивість відновлювати фізичні та духовні сили людини,
розвивати їх, вони також придатні для надання найрізноманітніших послуг,
потреби в яких виникають під час подорожі туристів [94].
Єдиної позиції дотримуються Н. Фоменко, П. Масляк, М. Мроненко, які
зазначають: «Туристичні ресурси – це об'єкти, процеси та явища природного й
антропогенного

походження,

що

виступають

матеріальною

базою

для

відпочинку й оздоровлення людей через їх відповідні параметри [95;96];
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«...об'єкти і явища природи, результати людської (антропогенний) діяльності, які
можна використовувати для відпочинку, туризму та лікування [97, c.11]»;
«…компоненти природного середовища і феномени соціокультурного характеру,
які завдяки певним властивостям можуть бути використані для організації
рекреаційної діяльності» [98].
Представниками функціонального підходу, зокрема І. Смаль; П. Дефер;
М. Мальська,

Н. Антонюк,

Н. Ганич;

І. Зорін,

В. Квартальнов,

поняття

«туристичні ресурси» засновано на комплексному характері туристичного
споживання і туристичної діяльності з виробництва турпродукту. В свою чергу,
комплексність

споживання

туристичних

ресурсів

відтворює

мотивацію

подорожування і ґрунтується на георозмаїтті.
Так, І. Смаль розглядає туристичні ресурси як сукупність природних і
соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню
фізіологічних та соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які
при сучасній та перспективній структурі рекреаційних потреб і технікоекономічних можливостях, використовуються для прямого й опосередкованого
споживання та виробництва туристичного продукту [102]. Вчений вважає, що
функціонування індустрії туризму можливе лише у взаємодії з усіма
функціонально-компонентними та функціонально-територіальними елементами
економіко-географічного комплексу, структурною одиницею якого вона є [102].
Французький економіст П. Дефер розглядає туристичні ресурси як
сукупність природних і створених людиною ресурсів та всі види людської
діяльності, які викликають інтерес туристів незалежно від навколишньої ситуації
[100].
Дещо по-іншому запропонували трактування категорії туристичних
ресурсів

група

авторів

І. Лебедєва та інші, які

В. Криворучко,

Л. Криворучко,

А. Островерхов,

відзначають: «Туристичні ресурси – це природні,

історичні, соціально-культурні й інші об'єкти, що стимулюють туристів до
подорожі, здатні задовольняти потреби у відновленні та розвитку фізичних,
емоційних та інтелектуальних сил людини» [101].
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За визначенням М. Мальської, Н. Антонюк, Н. Ганич: «Туристичні ресурси
– специфічні властивості природного середовища, а також їх поєднання, прояви
людської діяльності, природні, історичні, соціально-культурні об'єкти, які є
предметами зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні
задовольнити їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та
інтелектуальних сил. Ресурсом є не лише пейзаж чи історична пам'ятка, а й тиша,
чисте повітря, гостинність жителів тощо» [102]. Аналогічну думку висловлює
В. Стафійчук: «…компоненти географічного довкілля, об’єкти антропогенної
діяльності, які завдяки таким властивостям, як унікальність, історична або
художня цінність, оригінальність, естетична привабливість і лікувальнооздоровча значущість, можуть бути використані для організації різноманітних
видів рекреаційних занять» [103] та О. Бейдик: «Туристсько-рекреаційні ресурси
як закономірні поєднання компонентів природи, соціально-економічних умов та
культурних цінностей, які виступають як передумови задоволення туристичнорекреаційних потреб людини та організації господарського комплексу, що
спеціалізуються на туристично-рекреаційному обслуговуванні населення [104].
Аналіз теоретичних джерел [84-104] дає підстави стверджувати, що
виділені

підходи

до

визначення

поняття

туристичних

ресурсів

є

взаємодоповнюючими, переважно близькі за формою і змістом, а номенклатура
туристичних ресурсів практично безмежна. Це дозволило виділити визначальні
характеристики туристичних ресурсів:
 виступають основою просторової організації туризму: викликає міграції
людей до місць зосередження туристських ресурсів; залучає в господарський
обіг раніше не використовувані природні і культурні комплекси та їх елементи
[91];
 є підґрунтям для виникнення окремих видів туризму вдало поєднується з
іншими видами природокористування - сільським та лісовим господарством,
рибальством, гірничодобувною промисловістю, пред'являючи при цьому вимоги
до природним комплексам з точки зору привабливості, комфортності,
різноманітності і доступності. Наприклад, природні ресурси стали підґрунтям
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для

розвитку

лікувально-оздоровчого,

екологічного,

спортивного,

екстремального і багатьох інших видів туризму та відпочинку; суспільні - для
релігійного, археологічного, пізнавального туризму тощо [105];
 визначають

туристичну

спеціалізацію

регіону,

впливають

на

формування та розвиток дестинації, основні умови туристського пропозиції
території, вибір району відпочинку і подорожі [105];
 виступають

найважливіший

фактором

виробництва

туристичного

продукту, та його пропозиції [93].
Щодо промислового туризму, питаннями виявлення, систематизації,
класифікації та популяризації об'єктів промислової спадщини світу займається
«Міжнародний комітет за збереження індустріальної спадщини» (ТІССІН) як
громадська організація мешканців індустріальних центрів. Президенту Комітету
Е. Касанелису належить фраза: «Виробництво поряд з релігією, філософією,
торгівлею і соціальною історією є однією з основ життя» [63]. Тому одним із
завдань комітету є просування промислових об'єктів в список Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО. Так, існує загальноприйнята класифікація об’єктів
промислового туризму, яка створена «Міжнародним комітетом за збереження
індустріальної спадщини» та ЮНЕСКО (табл. 1.6.), і оформилась у 1972 році
Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини.
Така класифікація має три основних напрямки: виробничо-технологічні
пам'ятки (рухомі об'єкти культурної спадщини і артефакти у музеях, а також
фортифікаційні споруди); промисловість всіх видів, включаючи сільське
господарство та виробництво продуктів харчування; нематеріальна культурна
спадщина (культурні заходи) [62]. Разом із тим, за ствердженням представників
«Міжнародного комітету із збереження індустріальної спадщини» представлений
перелік не є остаточним і може розширюватися або уточнюватись в залежності
від тих чи інших аспектів оцінки об'єктів індустріальної спадщини [63].
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Таблиця 1.6
Класифікація об’єктів промислового туризму за даними ЮНЕСКО
Група
Назва
І
Об'єкти комплексного промислового освоєння – промислові міста і селища,
промислові ландшафти
ІІ
Гірничорудні вироблення і шахти, що супроводжує їх інфраструктура, що
формуються ними ландшафти
ІІІ
Галузеві заводи і фабрики з супроводжуючою їх інфраструктурою
IV
Гідравлічні та гідротехнічні споруди і супроводжуюча їх інфраструктура
V
Транспортні об'єкти та об'єкти зв'язку з супроводжуючою їх інфраструктурою
VI
Підприємства громадського призначення
VII Інфраструктура беллігеративних ландшафтів
VIII Аграрні форми природокористування
IX
Аграрні поселення, створювані в результаті аграрного природокористування
культурні ландшафти
X
Об'єкти, що представляють інфраструктуру традиційних форм і способів етнічного
локального природокористування
XI
Об'єкти, що їх репрезентують історичні факти расової та національної нетерпимості,
трудової експлуатації, зведені в масштаби промислової діяльності
XII Інші об'єкти специфічної промислової діяльності людини
Джерело: [62;63;106]

Пізніше, у тексті Мексиканської Декларації щодо політики у сфері
культури (1982 рік) визначення та перелік об’єктів промислового туризму було
розширено:

«…весь

комплекс

відмінних

духовних,

матеріальних,

інтелектуальних і емоційних особливості, які характеризують суспільство або
соціальну групу та включає в себе спосіб життя, основні права людини, системи
цінностей, традиції та вірування» [107].
За ствердженнями Національного фонду збереження історичної спадщини,
за останнє десятиріччя процеси субурбанізаціїї, регіоналізації і глобалізації
вчинили значний вплив на економічну стабільність багатьох міст і регіонів, тим
самим поставивши під загрозу високу якість життя в цих містах. Деякі з них
перетворилися в туристичні дестинації як важливий і ефективний напрям
диверсифікації економічних структур, залучення туристів та інвестицій. Все це
зумовило розвиток промислового туризму, який став одним з видів туризму, що
розвивається найшвидшими темпами [108, с.3]. За визначенням цього фонду:
«Промисловий туризм – це подорожі до міст, артефактів і знайомство з видами
діяльності, які достовірно представляють люди і їх історії в минулому і
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сьогоденні…ресурси промислового туризму можуть включати в себе широкий
спектр артефактів, подій, способу життя, та історичні теми, у тому числі:
мистецтво і музика, архітектура, тематичні фестивалі та події, майстерні,
історичні місця, навколишнє середовище і технології» [108, с.4].
У науковій літературі визначенню об’єктів промислового туризму
присвячені

праці вчених-географів, економістів та маркетологів. Серед

зарубіжних науковців ресурсно-туристичною тематикою промислового туризму
займалися Д. Маккінлі, А. Отгаар, П. Ялі, М. Фокс, Дж. Сварбук, В. Запарій та
велика кількість представників наукових шкіл із різних кран світу; серед
українських вчених: О. Бейдик, В. Константинов, В. Пацюк, В. Данильчук,
В. Казаков, , В. Новікова та інші.
Так, американські науковці Р. Александер, Дж. Кросс, Р. Хилл [109, с.43]
серед об’єктів промислового туризму визначили: традиційні виробничі площі
гірничопромислової справи і будівництва, сільського господарства, лісового
господарства та рибальства, транспорту, зв'язку, електричних, газових і
санітарних послуг, а також послуги роздрібної торгівлі, оптової торгівлі,
фінансів, страхування.
Згідно

класифікації

американського

вченого

Ж. Картера

об’єкти

промислового туризму поділяються на: «Все під контролем» - до цієї групи
об’єктів промислового туризму входять такі галузі, як, наприклад, ядерна
енергетика. В даному випадку, зацікавленість галузей у розвитку промислового
туризму сприятиме відновленню втраченої довіри і коригуванню суспільного
сприйняття їх діяльності; «Чудеса світу» - це приклади великих галузей
промисловості, таких як машинобудування, де відбувається споглядання
величезного масштабу виробництва; «Магазини з історією» - група об’єктів
промислового туризму, що включає в себе галузі з виробів деяких
фешенебельних споживчих товарів, наприклад, декоративні елементи, які тісно
пов’язані з історію міста; «Реальна робота» - дає можливість зрозуміти, як
виконуються сучасні життєві функції, і побачити процес виробництва із
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забезпечення повсякденної необхідності, наприклад, виробництво молока або
хліба [110, с.10].
Е. Фрю стверджує, що «індустріальний туризм припускає відвідування
туристами діючих промислових об’єктів, де основна діяльність підприємства не
є туристично орієнтованою» [26]. Тоді як А. Маркон бачить відвідування діючих
компаній як одну із трьох категорій «економічних відкриттів», а відвідування
музеїв і наукових центрів називає «науковим туризмом» і «промисловою
туристичною спадщиною» [14].
Дж. Фльфрей та Т. Патнем до об’єктів промислового туризму відносять
залишки промисловості, будівлі, технічне обладнання, індустріальні пейзажі
[111].
Німецький промисловий археолог Р. Слотта об’єкти промислового туризму
називає

технічними

пам'ятники,

що

означає

«останки

промислового,

економічного та технічного розвитку», та включають техніку, обладнання та
установки, будівлі і ділянки виробництва, які можуть пояснити історичний
розвиток і відповідні умови праці в різних сферах виробництва і обігу сировини,
торгівлі, транспорту, комунальних мереж [112].
За

визначенням

промислового

туризму

російського
є

вивчення

вченого

І.

пам'яток

Юркіна,

єдиним об'єктом

індустріальної

культури

з

масштабною музеєфікацією [113].
В. Запарій відзначає, що індустріальні об'єкти можна класифікувати
наступним чином [27]: виробничі центри (майстерні, металургійні заводи та
фабрики, шахти та інше); склади і сховища (для зберігання сировини,
напівфабрикатів і готової продукції); енергія (місця, де енергія генерується,
передається і використовується, включаючи енергію падаючої води); транспорт
(пасажирські і вантажні транспортні засоби та їх інфраструктура, що складається
з залізничних шляхів, портів, доріг і аеровокзалів); соціальне середовище (місця
поселення робітників, школи, церкви, лікарні при фабриках і т. д.).
Група російських вчених (Н. Яшалова, М. Акимова, Д. Рубан, С. Бойко,
А. Усова, Е. Мустафаєва) зазначають, що промисловий туризм має дві форми
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прояву [30]: по-перше, він передбачає залучення в туризм діючих підприємств,
що означає проведення відповідних екскурсій, пристрій музеїв, експозицій,
організацію відкритих заходів. У цьому випадку він зблизиться з діловим
туризмом,

який

передбачає

відвідування

цих

підприємств

офіційними

делегаціями та бізнес-партнерами, освітнім туризмом (відвідування студентами та
школярами), пізнавальним (міським, екскурсійним) туризмом (відвідування
місцевим населенням і прибулими з інших місць туристами), івент-туризм
(відвідування в ході відкритих заходів); по-друге, промисловий туризм
передбачає
підприємств.

залучення
У

до

цьому

нього

випадку

закритих,
він

законсервованих,

зблизиться

з

закинутих

історико-культурним,

пригодницьким і екстремальним туризмом, а також конгресно-виставковою
діяльністю, якщо остання використовує приміщення та/або інфраструктуру
раніше існуючих виробництв. Таким чином, у наданому визначені автори
наголошують, що ті або інший об’єкти інтересу визначають взаємозв’язок
промислового туризму з іншими видами.
Аналогічної позиції дотримується Н. Свірідова [41]: «аграрний туризм» –
екскурсії на підприємстві, що вирощує та/або обробляє рослини або тварин і яке
також прагне залучити відвідувачів до спостереження за виробництвом
сільськогосподарських об’єктів, та/або купувати продукти, вироблені або
одержувані підприємством; «ночівлі на фермі» – гості спостерігають, а іноді й
беруть участь у сільськогосподарській діяльності; «виноробний туризм» –
відвідування виноградників, винних льохів, винних фестивалів і шоу, дегустація
вин; «демонстрація виробництва» – приклади демонстрації виробництва
включають екскурсії в банках, телефонних компаніях, на промислових
підприємствах»; «робочі місця» – спостерігати й розуміти операції на робочих
місцях інших людей, і придивлятися до продуктів або пам’ятних подарунків від
компанії»; «заводський туризм» – відвідування діючих заводів, з метою побачити
промисловість у дії.
Е. Анопрієва

серед

об’єктів

промислового

туризму

виділяє

великі

промислові підприємства з відомими брендами продукції, так і малі цехи або
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майстерні з ексклюзивними штучними товарами, де можна взяти участь у майстер
класах з виготовлення продукції, а також галузі, які користуються підвищеним
попитом у туристів: гірничодобувна і харчова промисловість, сільське
господарство, виробництво посуду, іграшок, енергетика. Авторка відзначає, що
пізнавальний промисловий туризм є одним з перспективних напрямків бізнесу
для туристичного ринку, що дозволяє туристам відвідувати і вивчати
підприємства, бути не тільки глядачами, але і в певній мірі учасником процесу
виробництва на підприємстві протягом екскурсії [32].
В. Данильчук до об’єктів промислового туризму відносить: корпоративні
архіви і музеїв, заводи, шахти, банки, страхові компаній, торгові палати та інші
центри економічної діяльності, транспортна інфраструктура, громадські будівлі і
агропромислові комплекси [36].
Транспортні,

гірничопромислові

ландшафти,

фабричні

поселення,

стародавні промислові об'єкти, заводи і фабрики, шахти відносить до об’єктів
промислового туризму В. Пацюк [39]. О. Бейдик та В. Новікова вважають, що до
об’єктів промислового туризму слід відносити шахти і рудники, транспортна
інфраструктура, виробничі будівлі, обладнання та механізми, промислові
ландшафти, промислові поселення (міста, селища) [114].
О. Пендерецький обґрунтував сутність народних промислів як різновид
об’єктів промислового туризму. На його думку природний потенціал рекреації
органічно

доповнюється

багатим

арсеналом

пам'яток

історії,

культури,

архітектури, що є теж привабливим для іноземних туристів як для відпочинку, так
і оздоровлення, духовного збагачення [37].
Т. Мазур розкриває значення спадщини промислової культури в структурі
історичної забудови міст [115-116]. Автор зазначає, що подальшій розвиток і
реконструкція міст як центру туризму і відпочинку потребує проведення
комплексних наукових досліджень і оцінки промислової культурної спадщини
міста, розроблення відповідних державних та муніципальних програм, які б
передбачали стратегію раціонального використання і активного зарахування
історичних промислових об’єктів і споруд до туристичної інфраструктури.
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Систематизація поглядів науковців до визначення об’єктів промислового
представлена в таблиці 1.7.
Таблиця 1.7
Підходи до визначення об’єктів промислового туризму
Підхід
1

Автор
2
В Пацюк
О. Бейдик,
В. Новікова
В. Данильчук

Діяльнісний

Р. Прентіс

Р. Александер,
Дж. Кросс,
Р. Хилл

В.Запарій

Е. Анопрієва
Т. Дотт,
В. Біджотті

Атрактивний

Ж. Картер
Е. Фрю

Н. Свірідова

Об’єкти промислового туризму
3
транспортні, фабричні поселення, стародавні промислові об'єкти,
заводи і фабрики, шахти
шахти і рудники, транспортна інфраструктура, виробничі будівлі,
обладнання та механізми, промислові ландшафти, промислові
поселення (міста, селища)
корпоративні архіви і музеїв, заводи, шахти, банки, страхові
компаній, торгові палати та інші центри економічної діяльності,
транспортна інфраструктура, громадські будівлі і агропромислові
комплекси
об’єкти основного виробництва, наприклад, ферми, молочні
ферми, виноградники, гірничодобувна промисловість; центри
ремесла і ремісничі майстерні, а також заводи, пивоварні і
винокурні
традиційні виробничі площі гірничопромислової справи і
будівництва, сільського господарства, лісового господарства та
рибальства, транспорту, зв'язку, електричних, газових і санітарних
послуг, а також послуги роздрібної торгівлі, оптової торгівлі,
фінансів, страхування
виробничі центри (майстерні, металургійні заводи і фабрики, в
яких є яке-небудь виробництво); склади і сховища; енергія (місця,
де енергія генерується, передається і використовується,
включаючи енергію падаючої води; транспорт; соціальне
середовище (місця поселення робітників, школи, церкви, лікарні
при фабриках та ін.)
великі промислові підприємства з відомими брендами продукції,
так і малі цехи або майстерні з ексклюзивними штучними
товарами; гірничодобувна і харчова промисловість, сільське
господарство, виробництво посуду, іграшок, енергетика
навчальні екскурсії, дегустація продукції
«Все під контролем»; «Чудеса світу»; «Магазини з історією;
«Реальна робота»
відвідування туристами діючих промислових об’єктів, де основна
діяльність підприємства не є туристично орієнтованою
«аграрний туризм» – екскурсії на підприємстві, що вирощує і/ або
обробляє рослини або тварин; «ночівлі на фермі» – гості
спостерігають, а іноді й беруть участь у сільськогосподарській
діяльності; «виноробний туризм» – відвідування виноградників,
винних льохів, дегустація вин; «демонстрація виробництва»;
«робочі місця» – спостерігати й розуміти операції на робочих
місцях інших людей, і придивлятися до продуктів або пам’ятних
подарунків від компанії»; «заводський туризм» – відвідування
діючих заводів.
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Ціннісний

Продовження таблиці 1.7
«останки промислового, економічного та технічного розвитку»:
техніка, обладнання та установки, будівлі і ділянки
Р. Слотт
виробництва, які можуть пояснити історичний розвиток і
відповідні умови праці в різних сферах виробництва і обігу
сировини, торгівлі, транспорту, комунальних мереж
пам'ятки історії та культури, що колись мали промислове
О. Пендерецький
значення, забезпечували людей засобами проживання
об’єкти індустріальної культури в ландшафтах, які знаходяться
Ю. Тюттюник
на різних ступенях змін, здійснених людиною
нерухомі пам’ятки науки і техніки, пам’ятки виробничої
В. Константинов
архітектури
Джерело: складено автором

Узагальнюючи підходи до визначення об’єктів промислового туризму,
необхідно відзначити, що спільною рисою в рамках діяльнісного підходу є
визначення

ресурсів

за

соціально-економічною

сутністю,

вартісними

та

трудовими ознаками, наявність яких практично залежить від людської діяльності;
атрактивний – визначає об’єкти промислового туризму за мірою та формою
залучення до діяльності, ціннісний – оснований на унікальності об’єктів
промислового туризму. Однак, окремо з кожних підходів не вичерпують всієї
різноманітності об’єктів промислового туризму та дає лише загальний опис їх
видів, що потребує перегляду класифікаційних основ, їх розширення, доповнення,
групування та структурування. Тому, подальша класифікаційна структура
об’єктів

промислового

туризму

подається

як

результат

об’єднання

вищезазначених підходів (рис. 1.1).
Так, об’єкти промислового туризму складають певні туристичні ресурси:
природні, інфраструктурні та культурно-історичні.
В свою чергу до природних віднесено ландшафтні (фабрично-заводські,
гірничопромислові,

сільськогосподарські)

та

антропогенні

(урбаністичні)

ресурси.
До фабрично-заводських та гірничопромислових ландшафтів слід віднести
наступні об’єкти промислового туризму: кар’єри, відвали, терикони, рудники
тощо. Тип сільськогосподарські ландшафти має кілька підтипів: польові, городні,
садові, пасовищні і дачні геосистеми.
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Сільськогосподарські ландшафти, як натуральні – компонентні системи. Це
комплекси взаємообумовлених рівнозначних компонентів, частина з яких
регулюються людиною - посіви (агроценози), в меншій мірі ґрунтовий покрив і
води. Такі системи розвиваються у відповідності з природними закономірностями
і, не дивлячись на їх особливості відносяться до природних комплексів.
Належність посівів до специфічних фітоценозів в сільськогосподарських
ландшафтах ні в кого не викликає сумніву.
Саме посівами та особливостями їх розвитку, від яких залежить склад
наземної біоти, мікроклімат і навіть частково підземної частини польових
ландшафтів, визначається основна специфіка СГЛ – належність їх до типу
короткочасних, регульованих людиною комплексів [117].
До антропогенних ресурсів належать урбаністичні системи. Урбаністична
система

–

нестійка

природно-антропогенна

система,

що

складається

з

архітектурно-будівельних об'єктів і різко порушених природних екосистем» [118,
c.239], до яких, можна віднести такі об’єкти промислового туризму як міські
пейзажі, мегаполіси, підземні споруди, закинуті території та невикористовуванні
дороги.
Інфраструктурні ресурси доцільно поділити на територіальні, транспорт та
зв'язок, господарський комплекс.
Територіальні інфраструктурні ресурси визначаються таким об’єктами
промислового туризму як промислові міста та селища, аграрні поселення, що
пов’язані з виробництвом і переробкою сільськогосподарської продукції, з її
охороною, раціональним використанням та відтворенням природних ресурсів,
залучених в господарський оборот.
Транспортний комплекс включає в себе наступні об’єкти промислового
туризму: діючі залізниці, шосейні та ґрунтові дороги, розв'язки, естакади,
зупинки, а за останні роки об'єкти сервісу. Господарський комплекс представлено
такими об’єктами промислового туризму як підприємства і установи, що
покликані задовольняти матеріальні й духовні потреби населення, виробляючи
товари і надаючи послуги. Основними чинниками утворення господарського
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комплексу є види ресурсів, що сформувались на певній території. Відповідно,
виділено наступні типи міжгалузевих комплексів, що утворилися в залежності від
поєднання природних умов та ресурсів: море-промисловий комплекс, основні
ресурси в ньому морські, відповідно до них виділено такі галузі і підгалузі:
нафтогазохімічна, рибопромислова, солевидобувна; лісовий і лісопромисловий
комплекс – відповідно до основного ресурсу виділено підгалузі: лісохімічна,
деревообробна, лісозаготівельна, лісогосподарська; агропромисловий комплекс –
природні умови і земля, відповідно до основного ресурсу виділені територіальні
та змішані територіальні комплекси; мінерально-промисловий комплекс – основні
ресурси мінерально-сировинні, відповідно до них виділяють такі підгалузі і під
комплекси: хімічний, машинобудівний, металургійний, паливно-енергетичний,
будівельно-індустріальний, гірничо-видобувний.
Культурно-історичні

ресурси

в

промисловому

туризмі

охоплюють

сукупність засобів виробництва й інших матеріальних цінностей суспільства на
кожній історичній стадії його розвитку, а також сукупність досягнень суспільства
в освіті, науці, мистецтві, літературі, в організації державного й суспільного,
життя, у праці й побуті. Тож, традиційні ремесла та промисли є невід’ємною
складовою культурно-історичних ресурсів, вони увібрали в себе риси, притаманні
окремим етнографічним регіонам, що створює певну специфіку в туристичній
сфері, особливо для промислового туризму.
Отже,

враховуючи

комплексне

поєднання

підходів

(діяльнісний,

атрактивний, ціннісний) та визначальних характеристик туристичних ресурсів,
запропонована власна класифікація об’єктів промислового туризму. Промисловий
туризм орієнтується на використання певних туристичних ресурсів (природні,
інфраструктурні, культурно історичні), що підтверджує його ресурсоорієнтований
напрям. Разом із тим, туристичні ресурси промислового туризму можуть
позиціонувати як об’єкти показу на світовому туристичному ринку, дозволять
диференціювати туристичний потік, формуючи нові та розширюючи існуючі
туристичні потоки, тим самим знижуючи «надлишкову концентрацію» в
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популярних туристичних дестинаціях світу, підвищуючи ефективність управління
стосовно основних, традиційних туристичних ресурсів.
1.3. Світовий

ринок

послуг

промислового

туризму:

фактори

формування, механізм функціонування та складові елементи
Поняття «ринок» запозичене з польської мови «rynek», що означало «коло,
міська площа», та німецької «ring», що означало «кільце, обруч, збори». З роками
поняття було окреслено єдиною сутністю – «торгова площа», в іншому контексті
«аукціон, на якому відбувається пошук ціни, що зрівноважує попит та
пропозицію» [119]. Так, домінувало побутове розуміння поняття «ринок» як
синоніму слова «базар» [119] − певної ринкової площі, на якій велась роздрібна
торгівля. У містах відбуваються численні регулярні ярмарки. Замість терміну
«ринок» усе частіше застосовують термін «район торгівлі» [119]. Таке
застосування слова не відображає розуміння поняття «ринок» на сучасному етапі,
якому приділено різноманітні функції, тобто він є не лише місцем, де
відбуваються спрямовані дії учасників на досягнення кожним своєї мети, а
місцем, де взаємодіють покупці і продавці з купівлі-продажу товарів або послуг.
Існує багато тлумачень ринку як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі,
у міру розвитку виробництва і обміну це поняття збагачувалося і змінювалося.
Так, французький економіст-математик А. Курно поняття «ринок» визначає як
район, де відносини продавця та покупця вільні, і ціни легко й швидко
вирівнюються (тобто панує свобода обміну і встановлення ціни) [120].
А. Маршалл розглядав ринок як будь-яку групу людей, які вступають у тісні
ділові відносини і укладають великі угоди щодо будь-якого товару [121]. Проте у
визначенні А. Маршала, як і у дефініції А. Курно, відсутня чітка класифікація
самих відносин: А. Курно називає їх просто відносинами, А. Маршалл –
цільовими. Водночас визначення А. Курно є досконалішим, оскільки в ньому
акцентуються саме відносини, а у А. Маршалла – групи людей. Крім того, автори
вважають, що «ринок – це не яка-небудь конкретна ринкова площа, на якій
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продаються і купуються предмети, а в цілому всякий район, де угоди покупців і
продавців один з одним настільки вільні, що ціни на одні й ті самі товари мають
тенденцію легко і швидко вирівнюватися» [121, с.6]. У даному визначенні
зберігається просторова характеристика ринку, а в якості основного критерій
виступає свобода обміну та встановлення цін [122, c.42].
К. Макконел і С. Брю визначають «ринок» як інститут або механізм, що
зводить докупи покупців та продавців окремих товарів та послуг [123]. У цьому
визначенні автори дотримуються точки зору, що ринок це будь-яка взаємодія, в
яку вступають люди для торгівлі один з одним. Солідарним до них є трактування
Ф. Котлера, який визначає ринок як сукупність існуючих і потенційних покупців
товару. В. Джевонс розширює дефініцію, характеризуючи ринок як певну групу
людей, які вступають у тісні ділові відносини й укладають угоди щодо будь-якого
товару. Автор в якості основного критерію визначення ринку висуває «тісноту»
взаємозв'язків між продавцями і покупцями. Дане визначення ринку характерно
для концепції маркетингу. Однак складний механізм ринку включає в себе не
тільки покупців, але і виробників, посередників. Крім того, вищенаведене
визначення ринку не враховує відтворювальний аспект характеристики ринку.
З подальшим розвитком товарного обміну, появою грошей, товарногрошових відносин виникає можливість розриву купівлі продажу в часі і просторі,
формується нова структура суспільного виробництва – сфера обігу, яка
характеризується відокремленням матеріальних і трудових ресурсів, витрат праці
з метою виконання певних специфічних для обігу функцій [124, с.99]. В
результаті виникає нове розуміння ринку як форми товарного і товарногрошового обміну. Таке розуміння ринку отримало найбільше поширення в
економічній літературі: «Ринок – це обмін, організований за законами товарного
виробництва і грошового обігу» [125, с.511]. У тлумачному словнику C. Ожегова
наводиться значення ринку як: 1) сфери товарного обігу, товарообігу і 2) місця
роздрібної торгівлі під відкритим небом або у торгових рядах, базар [126, c.679].
С. Мочерний трактує «ринок» як економічну категорію. Автор вважає, що
ринок необхідно розглядати з позиції сукупності відносин, які виникають у сфері
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обігу і пов’язані з купівлею-продажем товару [127]. Проте в «Економічній
енциклопедії» за редакцією С. Мочерного [128], надано більш розширене
трактування даної категорії, а саме: як сукупності економічних відносин між
фізичними та юридичними особами (промисловими, торгівельними компаніями,
корпораціями, банками, у тому числі ТНК і ТНБ), а також міждержавними й
наднаціональними органами, міжнародними фінансово-кредитними інститутами з
організації та купівлі-продажу різноманітних товарів і послуг відповідно до
законів товарного виробництва».
Досить повне трактування сутності «ринок» дають М. Дем’яненко,
Ю. Лузан, П. Саблук, В. Скупий [129], характеризуючи як систему економічних
відносин, що складаються у процесі виробництва, обігу і розподілу товарів, а
також руху грошових коштів, для яких характерні свобода суб’єктів у виборі
продавців та покупців, визначені ціни, формування й використанні матеріальних і
фінансових ресурсів.
Ринок як сферу кругообігу товарів, послуг та капіталу, а також як систему
організації товарно-грошових відносин, які виникають у ході цього процесу,
прискорюючи або уповільнюючи його трактує М. Коденська [130]. Такої думки
дотримуються й інші вчені , характеризуючи ринок як специфічну сферу обміну
товарами та послугами, де виникають і реалізуються відносини, пов’язані з
процесом купівлі-продажу товарів, їх просування від виробника до споживача
[131]. Проте Т. Лозинська та Г. Пасемко критикують дане визначення [132],
вважаючи не коректним ототожнення ринку з обміном, організованим за
законами товарного виробництва й обігу, оскільки ринок та обмін не є
однаковими за змістом, з чим ми погоджуємося.
Актуальною є думка Б. Супіханова [133], який розглядає ринок у широкому
розумінні як «цілісну систему призначену для здійснення обмінних операцій
взаємопов’язаних ресурсів, установ та методів, кінцевою метою функціонування
яких виступають координація економічних процесів на основі стабільного
ринкового середовища, стійкий розвиток економіки, повне використання
мотиваційного потенціалу економічної системи». Таке трактування є досить
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повним і коректним, оскільки враховує основні особливості зазначеної
економічної категорії.
Узагальнюючи вищевикладене, відзначимо, що сутність ринку формувалась
і збагачувалась результатами досліджень багатьох вчених, а серед головних
властивостей ринку слід відзначити: виступає місцем, на якому здійснюється
купівля-продаж товарів (торговий зал магазину або біржі, територія сільського
або міського ринку; є фазою обміну процесу відтворення, ототожнюється з
торгівлею або сферою обігу; системою відносин між людьми, що проявляються
через обмін, який функціонує на основі законів товарного виробництва та обігу;
уявляє сукупність соціально-економічних відносин у сфері обігу, за допомогою
яких здійснюється купівля-продаж товарів і послуг.
Ринок туристичних послуг задовольняє потреби населення у відпочинку та
змістовному проведенні дозвілля і функціонує за загальними законами світового
ринку [134]. В науковій літературі склалось декілька підходів до визначення
ринку туристичних послуг його організаційної структури та механізму
функціонування.
Серед представників першого підходу слід відзначити М. Біржакова
А. Юр’єва, Л. Стеар, Г. Баклі і Г. Стенкі , В. Зоріна, Т. Каверіна, В. Квартальнова,
А. Дуровича. Так, М. Біржаков під ринком туристичних послуг розуміє
взаємопов'язану систему підприємств і підприємців, що надають туристам все
необхідне для споживання у процесі туризму і достатнє для здійснення власне
процесу туризму – туристичні послуги, роботи та товари [135]. Туристичні
послуги М. Біржаков поділяє на типові та нетипові. До типових туристичних
послуг він відносить: посередницькі послуги туроператорів і туристичних
агентств; послуги перевезень, як трансферу, обслуговування екскурсій, так і
далекомагістральні перевезення всіма видами транспортних засобів; послуги
індустрії гостинності (колективних та індивідуальних засобів розміщення та
харчування); послуги атракцій, включаючи туристсько-екскурсійні та інші
послуги організації дозвілля і розваги; послуги туристичних інформаційних та
гостьових центрів; інші особливі послуги. До нетипових туристичним послуг він
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відносить будь-які інші, природно необхідні туристу як людині, а саме: послуги
салонів краси та перукарень, пралень, банківські (обмін валюти), фінансові
(дорожні чеки), страхові, інформаційні, охорони, прокату автомашин, караванів та
яхт та інші [136, c.34].
А. Юр’єв під ринком туристичних послуг розуміє комплекс виробництв, що
забезпечують задоволення потреб при тимчасовому переміщенні людей з будьякою метою, крім занять професійною діяльністю, оплачуваної у відвідуваній
країні [137, c.172]. На думку А. Юр'єва, ринок туристичних послуг утворює
комплекс підприємств, що випускають товари і послуги, без яких не може
існувати туристична галузь. До них він відносить: підприємства, що надають
послуги з розміщення: готелі, мотелі, кемпінги, здаються в оренду приватні
структури (квартири, будинки), пансіонати, мебльовані кімнати, будинки
відпочинку тощо; підприємства громадського харчування, якщо вони є
невід'ємною частиною підприємств з розміщення (ресторани в готелях, столові в
пансіонатах і будинках відпочинку тощо); туристичні підприємства, що
займаються організацією і продажем туристичних подорожей; транспортні
організації, які забезпечують туристичні перевезення; навчальні заклади по
підготовці

та

підвищенню

кваліфікації

фахівців

туристичної

індустрії;

інформаційні та рекламні служби сфери туризму; органи управління туризмом:
державні (управління розвитком туризму в країні), науково-дослідні організації
(збір та обробка статистичних даних по туризму, складання наукових прогнозів,
наукові дослідження в галузі економіки та соціології туризму), комерційні та
приватні організації; підприємства по виробництву товарів туристичного попиту;
підприємства роздрібної торгівлі по продажу товарів туристичного попиту [137,
c.173]. На думку автора, в категорію "ринок туристичних послуг" необхідно
включити ще і туристичні ресурси: «Якщо немає туристичних ресурсів, то не
можна говорити про туризм і про туристичної індустрії відповідно» [137, с.174].
Л. Стеар, Г. Баклі і Г. Стенкі визначають ринок туристичних послуг як
єдність всіх підприємств і організацій, які співпрацюють один з одним, кожне з
яких виконує свої специфічні функції, спрямовані на задоволення конкретних
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вимог і потреб туристів [138]. Вони пропонують виділити такі сектори, що
функціонують на ринку туристичних послуг: сектор, відповідальний за
розміщення туристів (надання житла, продуктів харчування та напоїв); сектор,
робота якого спрямована на розвагу туристів; сектор, що відповідає за
координування турів та оптової торгівлі; сектор, робота якого спрямована на
просування і розподіл фахівців; координаційна сектор (нагляд за роботою інших
секторів, управління); сектор, що відповідає за надання туристам товарів і послуг
[138].
В. Зорін, Т. Каверіна, В. Квартальнов визначають ринок туристичних послуг
як можливості пропозиції та попиту на туристичні послуги. У поняття
«пропозиції на ринку туристичних послуг» вони включають як матеріальну базу
туризму, так і туристичні послуги, якісне і повне надання яких можливе лише при
достатньому розвитку туристичної інфраструктури. Автори розглядають ринок
туристичних послуг як економічну систему взаємодії чотирьох основних
елементів: попиту, пропозиції туристичних послуг, ціни та конкуренції [84, c. 6263].
А. Дурович характеризує ринок туристичних послуг як сукупність
споживачів туристичних послуг, які мають кошти їх придбати у даний момент або
в перспективі, та систему світогосподарських зв’язків, у якій відбувається процес
перетворення туристичних послуг в гроші та зворотне перетворення грошей в
туристичні послуги. Автор визначає, що світовий ринок туристичних послуг
утворюють країни – експортери та імпортери туристичних послуг [46, c. 144-150].
Згідно такого підходу ринок туристичних послуг розглядається як система,
що складається з взаємопов'язаних елементів, що споживають ресурси й
виробляють в результаті туристський продукт. Туристський продукт являє собою
сукупність

речових

(предметів

споживання)

і

нематеріальних

(послуги)

споживчих вартостей, необхідних для повного задоволення потреб туриста, що
виникають у період його подорожі і викликаних саме цією подорожжю. Таким
чином, системний підхід дозволяє розглядати ринок туристичних послуг як сферу
прояву економічних відносин між виробниками і споживачам туристичного
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продукту. Якщо економічні інтереси виробника і споживача збігаються, то
відбувається акт купівлі-продажу туристського продукту [164]. Оскільки ринок
туристичних послуг є системою організації споживання, туристський продукт
служить в якості системоутворюючого фактору ринку туристських послуг, а
первинним елементом ринку як системи є споживач (турист). Основним
недоліком системного підходу є те, що він не визначає основні змінні, що
впливають на розвиток ринку, не враховує впливу навколишнього середовища на
результати діяльності кожної з підсистем ринку.
Представниками другого підходу ринок туристичних послуг розглядається
як система, де здійснюється процес перетворення туристичних послуг на грошові
кошти. Такого підходу дотримуються Т. Фролова, М. Михайлова, В. Ціхановська,
С. Ковальчук, Л. Дядечко, В. Шимкова. Так, на думку В. Ціхановської та
С. Ковальчук ринок туристичних послуг уявляє собою систему господарських
зв’язків, де здійснюється процес перетворення туристично-екскурсійних послуг
на грошові кошти і зворотне перетворення грошових коштів на туристичноекскурсійні послуги [139].
Л. Дядечко та В. Шимкова у структурі ринку туристичних послуг
виокремлюють
інформаційного

процес
та

формування

якісного

туристичного

забезпечення,

та

продукту;

фінансового,

розглядають

його

як

взаємопов’язаний механізм управління з метою запобігання нераціональних
витрат не тільки в середині підприємницьких структур, а й поза ними, який
передбачає послідовність дій, що пов’язані з утворенням та обслуговуванням
туристичних потоків [140].
Т. Фролова визначає, що структура ринку туристичних послуг складається з
певних підсистем: виробництво туристських послуг; формування туристського
продукту; реалізацію турпродукту; споживання турпродукту. Авторка розглядає
туристичний ринок як єдиний безупинний процес, що складається із серії
взаємозалежних дій [141]. Аналогічної думки дотримується М. Михайлова, яка
стверджує:

«Діяльність

туристичних

підприємств

не

обмежується

лише

створенням якісного туристичного продукту та правильним встановленням ціни
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на нього. Необхідно також відповідним чином довести продукт до кінцевого
споживача – туриста, та забезпечити його доступність цільовому ринку. Для
забезпечення ефективної реалізації туристичних послуг туристичні підприємства
повинні ефективно організовувати продаж туристичного продукту» [142].
Р. Юрик визначає туристський ринок як «інститут або механізм, який
зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників)
туристських послуг» [143, с.84].
В. Боголюбов, В. Орловська вважають, що туристський ринок являє собою
«суспільно-економічне явище, що об'єднує попит та пропозиція для забезпечення
процесу купівлі-продажу специфічних туристичних товарів і послуг в даний час і
в даному місці» [144, с.32]. Р. Гладкевич під туристичним ринком розуміє
економічну

систему

«процес

взаємодії

туристського

попиту,

пропозиції

туристського продукту, ціни та конкуренції» [145, c.10].
В. Сенін поділяє на процес формування і процес продажу турпродукту, в
яких беруть участь [146]: туроператори – юридичні та фізичні особи, що
займаються виготовленням, просуванням та реалізацією туристичного продукту
(іноді звані в міжнародній практиці турорганізаторами); виконавці туристичних
послуг (контрагенти) - юридичні або фізичні особи, які безпосередньо надають
послуги з розміщення, харчування, транспортні, екскурсійні та інші послуги, що
входять у тур-пакет, - це готелі, ресторани, транспортні компанії (компаніїперевізники), підприємства культури (парки, музеї, театри), спорту (клуби,
стадіони), лікувально-оздоровчі заклади та екскурсійні підприємства і т. д. Вони
виступають в якості внутрішніх та іноземних контрагентів, що постачають
послуги, що входять у тур, туроператорам; турагенти – юридичні або фізичні
особи, які займаються просуванням і реалізацією туристичного продукту, посередники; споживачі туристського продукту – будь-які фізичні особи, які
використовують, які набувають або мають намір придбати туристичні послуги
(турпродукту) для особистих потреб. Автор розглядає усі підприємства, що
входять

до

структури

туристичного

ринку

як

сукупність

основних

і
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обслуговуючих процесів, при цьому кожний процес орієнтований на певну групу
зовнішніх або внутрішніх споживачів.
Слід відзначити, що процесний підхід розглядає загальні функції підсистем
туристичного ринку як ланцюг безперервних взаємозв'язаних дій планування,
організації процесів формування та реалізації туристичного продукту. В даному
випадку, переваги процесного підходу полягають у безперервності управління
окремих процесів, оптимізації обміну інформацією між функціональними
підсистемами, зниженні комунікаційних бар'єрів, підвищенні ефективності
горизонтальних зв'язків в структурі ринку, орієнтації на кінцевий результат,
виділенні зон відповідальності. Такий підхід до організації ринку туристичних
послуг сприяє покращенню інформаційно-комунікацйного забезпечення між
підсистемами ринку, подоланню галузевих бар'єрів та інформаційної закритості.
Однак, недоліком такого підходу є орієнтація учасників ринку на забезпечення
власних інтересів і показників ефективності, унаслідок чого спостерігається
відсутность єдиного показника результативності роботи всієї системи.
До організації ринку туристичних послуг використовуються й географічний
підхід. Так, І. Зорін і В. Квартальнов розглядають туристський ринок як систему
світогосподарських зв'язків, його територіальна структура багато в чому
збігається з географією світового господарства, в якій можна виділити Центр,
Полуферію і Периферію, що знаходяться в постійній динаміці [84, с.144].
О. Любіцева зазначає, що функціонування туристичного ринку уявляє
собою

процес

територіально-структурного

узгодження

попиту/пропозиції

туристичних послуг та визначити його властивості. На думку автора,
геопросторовій організації туристичного процесу притаманні такі закономірності
[92]:

перманентності

просторово-часового

узгодження

попиту/пропозиції,

регіональної полілінійності розвитку, регіональної ізоморфної мотивації та
просторової

центрованості,

територіальної

диференціації,

поляризації,

агломерування та дегломерації тощо. Разом із тим, за визначенням О. Любіцевої
просторово-часові
територіальними

структури
утвореннями,

попиту/пропозиції
які

характеризуються

є

функціональними
взаєморозміщенням,
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наявністю просторових зв'язків, виражених перш за все переміщенням туристів, і
розвитком, фіксованим динамікою туристичного процесу. Туристичний процес
розглядається як узагальнююча характеристика, яка відтворює взаємодію ринків
споживача

та виробника турпродукту і

просторово-часову відповідність

попиту/пропозиції в параметрах обсягу та структури споживання [134].
О. Рунців дає наступне визначення структури туристичного ринку:
«Функціонування ринку туристичних послуг відбувається в умовах різноманітних
територіальних спільностей, що накладає відбиток на структуру цього ринку, його
внутрішні та зовнішні зв’язки. Територіальна сегментація виробництва і
споживання туристичних послуг є основою формування регіональних ринків цих
послуг. Такі ринки являють собою географічні та економічні системи,
перехрещення ареалів виробничої активності туристичних підприємств та
нетуристичних підприємств, соціальної активності споживачів туристичних
товарів і послуг та довкілля, на основі врівноваження туристичного попиту і
пропозиції» [147].
Загалом географічний підхід орієнтований на вивчення просторових
аспектів організації туристичного ринку та туристичної діяльності. Особливу вагу
мають рекреаційно-географічні дослідження, вивчення місцевих туристичнорекреаційних ресурсів, ландшафтних особливостей території тощо. Географічний
підхід у своїй основі є досить інтегральним і, окрім природничо-географічних
аспектів, туризму охоплює також соціально-економіко-географічні, насамперед
геомаркетингові, етпогеокультурні, інформаційно-географічні та інші аспекти.
Такий підхід до ринку туристичних послуг також дозволяє визначити складові
елементи, їх інтеграцію, і структуру в цілому, а також визначити форми
територіальної організації туристичного ринку.
Аналіз наукових робіт [46; 84; 92;135-147] дозволив виокремити цілу низку
науково-методичних підходів до визначення поняття, структури та механізму
функціонування ринку туристичних послуг: системний (розглядає ринок як
систему, в якій виділені елементи, внутрішні і зовнішні зв'язки, що впливають на
його функціонування), процесний (акцентує увагу на загальних функціях
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підсистем туристичного ринку як ланцюг безперервних взаємозв'язаних дій
планування, організації процесів формування та реалізації туристичного
продукту), географічний (ринок як простір (географічний, економічний),
основними характеристиками якого є наявність ресурсної бази для виробництва).
Окреслено переваги та недоліки зазначених підходів, що дозволило більш
ґрунтовно дослідити сутність та виявити найбільш змістовний підхід до
організації структури світового ринку послуг та механізму його функціонування.
Ринок послуг промислового туризму є частиною ринку туристичних послуг,
його видовим компонентом, що має певну організаційну структуру, яка
складається з множини частин – підсистем, та механізму функціонування
(рис.1.2).
Організаційна структура ринку послуг промислового туризму складається з
наступних

великих

підсистем:

інституційне

середовище,

що

забезпечує

функціонування туристичного бізнесу; країна, що генерує туристичну активність;
територія

туристичного

призначення;

логістичне

коло;

країна-рецепієнт;

туристичний потік, що є ядром системи, пов’язує усі її підсистеми та забезпечує її
цілісність.
Одним з ключових факторів розвитку ринкових відносин та зміцнення
конкурентних позицій країн та регіонів, забезпечення функціонування світового
ринків, є рівень розвитку інституціонального середовища [148, с.26]. При цьому
інституціональне середовище необхідно розглядати через призму певних органів
влади, які на основі використання сукупності наданих їм функцій та повноважень,
регулюють туристичну діяльність у країні та її регіонах [148, с.27]. У сукупності
елементи інституціонального середовища формують цілісну систему організації
територіальних суспільних формацій, впорядковуючи взаємовідносини між
споживачами, суб’єктами господарювання, владними структурами і забезпечуючи
функціонування ринку за встановленими правилами, традиціями та нормами [148,
с.27]. В свою чергу, підсистема «інституційне середовище» включає міжнародне
та національне середовище туристичної діяльності.
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Рис. 1.2. Організаційна структура світового ринку послуг промислового
туризму
Джерело: розробка автора

Провідна регулятивна роль у розвитку світового промислового туризму
належить міжнародним органам і національним інституціональним структурам,
які розробляють відповідні стратегії, тактику участі країн та їх підприємств на
міжнародних ринках [139]. Міжнародне регулювання ринку промислового
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туризму

в

інституціональному

відношенні

являє

собою

багаторівневу,

багатоаспектну систему взаємодіючих міжнародних організацій, та сукупність
міжнародно-правових документів, спрямовані на установлення визначеного
порядку, норм, правил, принципів і підходів у здійсненні туристичної діяльності.
При загальному спрямуванні їх діяльності реалізуються конкретні програми та
проекти всебічної підтримки розвитку міжнародного промислового туризму.
Національне інституційне середовище включає в себе інституційне
середовище як країни-реципієнта, так і країни-генератора туристичних потоків.
Система органів національного регулювання ринку має суттєві відмінності
залежно від країни та ролі промислового туризму в її економіці. В свою чергу,
інституціональним підґрунтям регулювання ринку послуг промислового туризму
на національному рівні є сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу
органів державної влади і створення умов для ефективної співпраці органів
державної влади, місцевого самоврядування та приватного сектору щодо його
розвитку через різні механізми: адміністративні, організаційні, економічні,
правові,

екологічні

[148].

Таким

чином,

можна

стверджувати,

що

на

міжнародному та національному рівнях регулювання розвитку світового ринку
промислового туризму базується на сукупності інституційних структур.
Особливою
організовуються

підсистемою

є

«логістичне

туристичні, інформаційні,

коло

сервісні

туризму»,
та

в

фінансові

якій

потоки

незалежно від географічного положення, а також формується, реалізується та
споживається туристичний продукт. Географічно-логістичний підхід передбачає
інтеграцію окремо функціонуючих підсистем ринку, із врахуванням їх
геопросторової

організації

у

єдину

логістичну

систему;

взаємодію

підприємницьких структур, що діють в межах країни-реципієнта, країнигенератора туристичних потоків та території туристичного призначення:
туристичних операторів (ініціативних та рецептивних), туристичних агентств,
транспортних організацій, а також оптимізацію туристичних, матеріальних та
інформаційних потоків, пов’язаних із наданням туристичних послуг прикладаючи
логістичні засади до організації ринку послуг промислового туризму та його

64
управління. У функціональному аспекті компонентні складові ринку обов’язково
передбачають логістичні функції виробництва, постачання, та збуту.
У структурі ринку послуг промислового туризму інформаційний потік
уявляє сукупність повідомлень, які циркулюють як усередині логістичного кола
туризму, так і між ним та зовнішнім середовищем; матеріальний потік –
керований рух фінансових засобів, що функціонують у логістичному колі
туризму, а також між ним та зовнішнім середовищем. Головним джерелом
фінансування є кошти туристів, якими вони насамперед оплачують поїздку;
туристичний потік – чисельність туристів, які подорожують у ті або інші регіони
протягом певного часу. Дослідження туристичного потоку в рамках географічнологістичного підходу дає змогу визначити величину та сезонні коливання
туристичної міграції; виявити найпопулярніші туристичні регіони та країни,
прогнозувати розвиток промислового туризму.
Разом із тим, такий підхід дозволяє визначати туристичний потік як ядро
системи та сукупність процесів, що забезпечують рух туристів. Процес
формування туристичних потоків можна розглядати як послідовну зміну операцій
з розробки туристичних послуг, туристичного продукту й обслуговування
туристів. Формування туристичних потоків не відбувається автоматично чи
спонтанно, а вимагає скоординованої діяльності на всіх етапах руху і перебування
туристів [140]. Слід зазначити, що вплив на структуру туристичного потоку
залежить як від іміджу країни-реципієнта, так і від платоспроможності населення
країни, що генерує туристичну активність. Відповідно підсистема «туристичний
потік» є ядром організаційної структури світового ринку послуг промислового
туризму та метою його функціонування, встановлює взаємозв'язки й взаємодії
основних підсистем ринку, пов’язує усі її складові та забезпечує її цілісність.
До підсистеми «країна-реципієнт» належать суб’єкти туристичного бізнесу,
які забезпечують формування туристичного продукту та прийом туристів –
рецептивні туроператори, а також їх партнери-постачальники послуг: заклади
розміщення,

харчування,

підприємства

транспортування.

Рецептивний

туроператор займається розробкою, просуванням і організацією турів на території

65
власної країни для іноземних туристів. Тобто, приймаючий туроператор
безпосередньо пов'язаний з ініціативним туроператором, забезпечуючи туристам
прийом, розміщення, організацію дозвілля в місцях їх тимчасового перебування.
Саме приймаючий туроператор є для країни найбільш пріоритетним
напрямом

розвитку

туристичного

ринку,

оскільки

від

його

розвитку

безпосередньо залежить об'єм валютних надходжень в економіку країниреципієнта і рівень розвитку туристичної інфраструктури. Витрати туристів з
інших країн є вкладеннями в економіку країни-реципієнта. Подорожуючи в іншу
країну, туристи витрачають частину доходу, отриманого в своїй країні, для
задоволення власних туристичних потреб і бажань. Якщо під час подорожі вони
обмінюють валюту, країна, яка їх приймає, у подальшому використовує її для
оплати зовнішніх боргів чи на фінансування економічних програм із розвитку
виробництва. Витрати закордонних туристів в іншій країні на задоволення
власних туристичних потреб і бажань становлять собою туристичний експорт для
країни, що приймає. Відповідно, країна-рецепієнт «експортує» досвід подорожей,
тобто туристичний досвід і враження, а для економіки країни, що генерує
туристичну активність витрачені в іншій країні гроші на задоволення туристичних
потреб і бажань є туристичним імпортом [102].
До підсистеми «країна, що генерує туристичну активність» належать
суб’єкти туристичного бізнесу, які забезпечують доведення до споживачів
сформованого туристичного продукту та сприяють його реалізації ініціативні
туроператори,

туристичні

агентства,

а

також

їх

партнери.

Ініціативні

туроператори відправляють туристів за кордон або в інші регіони за
домовленістю з приймаючими (рецептивними) операторами або безпосередньо з
туристичними підприємствами [208]. Відмінністю їх від туристських агентств, які
займаються виключно продажем чужих турів, є те, що вони займаються
комплектацією туристського продукту, що складається, за нормами Всесвітньої
туристської

організації,

не

менш

ніж

з

трьох

послуг

(розміщення,

транспортування туристів і будь-який інший, не пов'язаної з першими двома).
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На світовому ринку послуг промислового туризму туроператори займають
позицію між виробниками послуг та їх споживачами (туристами), їх завданням є
просування послуг окремих виробників до споживачів у вигляді комплексного
туристського продукту. Таким чином, ініціативний і рецептивний туроператори
беруть участь в обслуговуванні туриста, забезпечуючи надання послуг, що
входять у його пакет.
Іншою важливою підсистемою є «територія туристичного призначення»,
яка користується популярністю у туристів, і визначається метою подорожі
туриста. Європейська Комісія визначає як «територію, яка окремо ідентифікується
і підтримується для туристів як місце відвідування й у межах якої туристичний
продукт виробляється одним чи декількома закладами або організаціями» [77]. За
визначенням Всесвітньої туристичної організації: «… це фізичний простір, в
якому відвідувач проводить не менше однієї доби. Він включає туристичні
продукти, такі як послуги та атракції, а також туристичні ресурси в межах однієї
доби подорожування. Цей простір має фізичні й адміністративні кордони, які
визначають форму його управління, імідж і репутацію, що впливають на його
конкурентоспроможність на туристичному ринку» [1].
Оксфордський туристичний словник за редакцією С. Медліка визначає це
поняття, як країни, регіони, міста та інші території, які приваблюють туристів, є
головними місцями локалізації туристичної діяльності, потоків туристів та їх
витрат; місця максимальної концентрації визначних туристичних пам’яток,
засобів розміщення, харчування, розваг, інших послуг та економічного,
соціального і фізичного впливу туризму [150, с.165].
І. Балабанов наводить таке визначення: «Туристична територія – вид
комплексного туристичного ресурсу – географічно визначене місце концентрації
найцінніших туристичних ресурсів, а також об’єктів туристичного інтересу, які
виділяються серед туристичного регіону, з вказуванням у кадастрах та інших
видах документації і введенням режиму пріоритетного цільового функціонування
та розвитку туризму в його межах» [151, с. 168].

67
Однак, територія туристичного призначення вважається такою, якщо
відповідає наступним критеріям:


має бути цікава для відвідування, її особливості мають задовольняти або

сприяти задоволенню потреб туристів. В її межах повинна існувати можливість
надання необхідних для задоволення потреб туристів послуг такої якості, на яку
очікує клієнт (транспортне обслуговування, умови для проживання, організація
дозвілля з відповідним рівнем обслуговування) [152];


наявність об’єктів туристичного інтересу (пам’ятки історії та культури,

музеї, природні атракції тощо). Територія туристичного призначення являє собою
культурну цінність: відвідувачі повинні вважати її настільки привабливої, що
заслуговує часу й витрачених на подорож грошей. Таким чином, важливо
підтримувати відмінність умов дестинації від звичайних "домашніх" умов за
допомогою

пропозиції

унікальних

туристичних

об’єктів

й

ефективного

управління [153];


обов’язково виробляється туристичний продукт. Територія туристичного

призначення неподільна, тобто туристський продукт споживається там, де він
безпосередньо виробляється, і, щоб його випробувати, туристи повинні фізично
бути присутніми [153].
Отже, узагальнена організаційна структура світового ринку послуг
промислового туризму дає змогу розглянути механізм його функціонування та
демонструє складну систему прямих та зворотних зв’язків, що мають складатися
між усіма підсистемами для її успішного функціонування.
Разом із тим, забезпечення належних умов функціонування світового ринку
послуг промислового туризму та його розвитку відбувається під впливом низки
чинників. Визначенню факторів, що впливають на формування та розвиток
світового ринку послуг промислового туризму присвячені праці провідних
вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема, А. Отгаара, Л. Ван де Берга,
М. Мітчел, С. Холл, С. Шаплес, М. Кастельс, Х. Кьюкеліс, В. Данильчука,
м. Зав’ялова, В. Кулеш, В. Пацюк, Н. Свірідова, Н. Скринько та інші.
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Однією з загальноприйнятих класифікацій, що найкраще ілюструє зазначені
чинники, є класифікація, яка включає сім великих груп, наведена у звіті
Всесвітньої туристичної організації [1]:
1. Робочий час і час для відпочинку, наявність і тривалість відпустки, рівень
і традиції сфери освіти, охорони здоров'я та відпочинку.
2. Різноманітні блага та послуги, транспорт і обладнання, які складають
специфічну інфраструктуру сфери відпочинку і природні багатства.
3. Енергетичні багатства.
4. «Людські фактори», які розглядаються з точки зору демографічних даних,
умов життя, звичок населення щодо туристичних послуг, а також із погляду даних
про різні аспекти культури.
5. Інституційні, політичні, юридичні й адміністративні аспекти.
6. Соціальні аспекти, особливо соціальна структура країни, участь
населення в управлінні державою, співвідношення між розвагами.
7. Економічна і фінансова діяльність.
Група авторів, серед яких: Л. Ван ден Берг, Дж. Ван ден Борг, Дж. Ван ден
Мієр запропонували систему факторів, що впливають на просторово-економічну
організацію ринку послуг промислового туризму. Система, запропонована
авторами пояснює як соціальні, політичні, демографічні та технологічні зміни
впливають на поведінку суб'єктів туристичної діяльності і тим самим на
просторово-економічну організацію ринку [154]. Пізніше Л. Ван де Берг, І. Браун,
В. Ван Віден відзначили, що усі фактори, що впливають на організацію і розвиток
ринку послуг промислового туризму поділяються на глобальні, тобто фактори, які
діють у міжнародному чи світовому масштабі; національні – фактори, які
виявляють свій вплив на рівні держави; регіональні – фактори, що впливають на
формування ринку в межах окремого регіону [155].
В той же час, П. Холл та Ю. Пфайфер зазначають, що одним з
найвагоміших факторів розвитку ринку послуг промислового туризму є процеси
глобалізації та інтернаціоналізації: «Завдяки процесу глобалізації промисловий
туризм відкриває особливості масового туристичного продукту разом з його
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серійним виробництвом, спеціалізацією та різноманітністю пропозицій» [156].
Аналогічної думки дотримується Х. Стоунсайфер який описує: «Глобалізація
стала

найважливішою

реальною

характеристикою

сучасної

світової

системи…глобалізаційні процеси вплинули на формування ринку промислового
туризму, що робить його унікальним економічним інструментом розвитку
промислових регіонів» [157]. Разом із тим, автор відзначає, що саме міжнародні
фактори чинять вагомий вплив на розвиток світового ринку послуг промислового
туризму, до яких відносить процеси глобалізації, пом’якшення міжнародного
клімату, перехід від конфронтації між окремими державами до співробітництва і
взаєморозуміння, рішення спірних міжнародних питань шляхом переговорного
процесу [157].
Разом із тим, розширення міжнародних зв’язків відкриває великі
можливості для просування національного туристичного продукту на світовому
ринку послуг промислового туризму. Системна діяльність щодо розвитку
міжнародних туристичних зв’язків є чинником інтеграції будь-якої країни до
світового ринку, розвитку національної економіки та культури, ефективного
використання туристичних ресурсів, розбудови транскордонної інфраструктурної
мережі. Безумовною складовою міжнародних зв'язків є розвиток інституційного
співробітництва через безпосередню участь у діяльності світових і міжнародних
структур, якому сприяє активне створення в країні різноманітних недержавних
громадських туристських організацій, їх входження до світових об'єднань,
міжнародних організацій та асоціацій різного туристичного спрямування, що
позитивно

впливає

міжнародних

на

стандартів

розширення
якості

туристських

туристських

обріїв,

послуг,

запровадження

розвиток

рекламної

діяльності та бізнесових партнерських стосунків. У цьому контексті, до
вищеперерахованих міжнародних факторів розвитку ринку послуг промислового
туризму також слід віднести: 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.
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На думку М. Мітчела та Р. Орвіга, розвиток ринку послуг промислового
туризму знаходиться під впливом соціальних факторів, основними серед яких є:
наявність вільного часу, структура населення, вік, рівень доходів громадян,
освіта, рід занять, приналежність до певної раси, стать тощо [21]. З точки зору
Н. Кудли, успішне функціонування туристичного ринку в цілому, на відміну від
ринків інших галузей, неможливе без наявності вільного часу та дозвілля
громадян, при збільшенні якого можна очікувати, що грошові кошти можуть бути
направлені на придбання послуг туризму, відпочинок: «Наявність вільного часу є
одним з найважливіших факторів. Вільний час, яким володіє суспільством,
залежить від внутрішнього законодавства конкретної країни (кількість днів
відпустки, кількість робочих годину тижні). Інформація про час проведення
шкільних канікул, державних і релігійних свят та їх кореляції в даному році з
суботами і неділями є важливою для організаторів туризму з урахуванням
активізації туристичного попиту» [158].
Деякі автори [159;160] систематизацію факторів вважають за необхідне
доповнити, виділяючи при цьому такі чинники: політичні (глобалізація, військові
конфлікти); природно-кліматичні; соціально-економічні (демографія, зайнятість
населення, грошові доходи населення, інвестування); культурно-історичні
фактори.
Серед кола російських та українських вчених найчастіше використовується
розподіл факторів на екзогенні і ендогенні. Екзогенні фактори впливають на
розвиток ринку послуг промислового туризму за допомогою демографічних і
соціальних змін, а також через фінансово-економічні умови. Серед численних
екзогенних факторів найчастіше автори виділяють чотири групи: політичні,
економічні, соціально-демографічні, науково-технічні [41;84;161]. Так, у переліку
основних факторів І Зоріна та В. Квартальова слід відзначити статичні та
динамічні, зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) [84, с.34-35]. В. Кіптенко
поділяє фактори на домінантні і побічні: «…до домінантних факторів належать:
економічні (рівень доходів, структура витрат, платоспроможність) і соціальні (вік,
сімейний стан, стан здоров'я, належність до того чи іншого соціального класу,
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рівень освіти). До побічних — особливості менталітету, віросповідання, рівень
культури, політичну орієнтацію» [47]. В. Пацюк розширює перелік, та пропонує
розглядати: статичні (природно-географічні та культурно-історичні фактори) та
динамічні

(соціально-демографічні,

технічні.);

зовнішні

(екзогенні)

та

фінансово-демографічні,
внутрішні

(ендогенні),

матеріальностимулюючі,

стабілізуючі, лімітуючи; екстенсивні, інтенсивні [161].
Деякі з авторів досліджують та визначають наступні фактори: розвиток
бізнес-середовища та інформаційно-комунікативної інфраструктури; ресурсний
потенціал, стан політико-правової бази в країні. Так, Т. Ореховська, І. Козменко,
І. Лошенюк, Р. Кравчук відзначають, що найголовнішими факторами є загальна
інфраструктура, яка охоплює всі елементи, що існують незалежно від
туристичного руху: засоби зв'язку, комунікації підприємств торгівлі й культури,
комунальне господарство; туристична інфраструктура на основі використання
двох видів ресурсів: природних і створених людиною (туристичні оператори,
туристичні агентства, екскурсійні бюро; колективні й індивідуальні засоби
розміщення (готелі, мотелі, кемпінги тощо); національні парки; заклади дозвілля,
спорту та розваг (казино, пляжі, спортивні майданчики, музеї, парки тощо);
засоби транспорту (залізничний, авіа, частково автомобільний міжміський та ін.);
частково як заклади ресторанного господарства та торгівлі (ресторани, кав'ярні,
бари та ін.), так і місцевий транспорт) [91]. Єдиної думки дотримуються
Г. Річардс, Л. Сімонсон, Р. Прентіс, В. Квартальнов, Є. Степанова [23;25;162;163;
164],

які

визначають,

що

серед

інформаційно-комунікаційних

факторів

найважливішим є розвиток інформаційних технологій. Зокрема А. Квартальнов
зазначає, що сучасні інформаційні технології та ефективні комунікації
забезпечують стрімкий розвиток туризму, а також великого значення набуває
використання глобальних комп’ютерних мереж» [164].
Разом із тим, важливою умовою формування і розвитку світового ринку
послуг промислового туризму є створення дієвої системи інформаційнокомунікаційного забезпечення всіх підсистем функціонування ринку, що
можливою за рахунок здійснення активної інформаційної підтримки країни,
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окремих її туристичних регіонів і дестинацій, популяризації їх на національному і
світовому ринках. У цьому контексті особливої актуальності набуває необхідність
розробки рекламної політики на державному рівні, що буде спрямована на
організацію, проведення та прийняття участі у роботі міжнародних і національних
конференцій, виставок, які зорієнтовані на популяризацію та просування нових
екскурсійних маршрутів у сфері промислового туризму, що сприятиме
формуванню привабливого іміджу території і країни в цілому. Зазначені фактори
мають особливе значення для розвитку ринку послуг промислового туризму,
оскільки установлений позитивний імідж країни чи окремих її регіонів забезпечує
їхній вибір численними туристами для подорожі. Окрім того, світовий ринок
послуг

промисловий

туризм

є

інформаційно-насиченою

системою,

де

здійснюється збір, обробка, передача й використання інформації. Зважаючи на це,
необхідним для розвитку цієї системи є забезпечення прямих договірних зв'язків
між підприємствами-виробниками та постачальниками послуг декількох країн або
регіонів та реалізації

спільного

туристичного

продукту, що

сприятиме

злагодженій діяльності будь-якого суб'єкта туристичного ринку.
За визначенням Ф. Пайка, Дж. Бекаттіні та В. Сендерберга: «Розвиток ринку
промислового туризму в будь-якій країні світу неможливий без наявності як
загальної, так і туристичної інфраструктури, яка включає організаторів та
постачальників послуг. Саме ці суб’єкти туристичної діяльності формують і
забезпечують продаж туристичний продукту» [165]. Ю. Темний наголошує:
«Враховуючи специфіку туристичної послуги, яка виявляється у значній ролі
людини в процесі її надання, одним з визначальних чинників є людські ресурси.
Ще однією важливою складовою є природні ресурси. Наявність природних
об’єктів всесвітньої спадщини підвищують зацікавленість туристів до країни, а
отже, сприяють розвитку туристичного ринку в ній» [166].
А. Отгаар при визначенні пріоритетних напрямів організації та розвитку
ринку послуг промислового туризму розглядає позитивні і негативні фактори,
пов'язані

з

політичною,

законодавчо-правовою

та соціально-економічною

ситуацією в країні і в світі [13]. Д. Соєз визначає, що ступінь міжнародного та
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національного

регулювання

інституціональних

структур

ринкової
та

діяльності

механізмів

взагалі,

виступають

розвиненість

найголовнішими

факторами, що впливають на розвиток ринку послуг промислового туризму.
Іншим важливим аспектом для розвитку промислового туризму, на думку автора є
роль влади [10]. Однак, велике значення в даному напрямку має активна
туристична політика країн щодо організації та підтримки розвитку ринку послуг
промислового туризму, туристичної інфраструктури, створення умов для
підвищення привабливості туристичних дестинацій та країни в цілому,
підвищення якості туристичних продуктів, забезпечення їх комплексності [151]. З
огляду на це, політико-правове середовище країни має забезпечувати належні
умови для ведення туристичного бізнесу, відповідати системі регулювання
міжнародного та національного промислового туризму з урахуванням наявних
міжнародних норм.
У цьому контексті слід відзначити такі важливі чинники: державні та
міжнародні нормативні акти, що сприяють організації туристичної діяльності;
заходи щодо координації і регулювання міжнародної туристської діяльності
(конференції,

асамблеї,

зустрічі,

форуми,

конгреси,

семінари

проведені

міжнародними організаціями; декларації, конвенції, резолюції, угоди, протоколи,
рекомендації, прийняті на міжнародних конференціях і форумах); стандарти
забезпечення якості послуг, механізми сертифікації; цільові програми, плани,
стратегії розвитку промислового туризму.
Аналіз наукових робіт [10;13;21; 23;25;41; 47;84; 91;154-168] дає підстави
стверджувати про велику різноманітність факторів, що впливають на розвиток
світового ринку послуг промислового туризму. Однак, в науковій літературі
загальної систематизації факторів не існує, вітчизняні та зарубіжні фахівці в сфері
промислового туризму по-різному ставлять акценти при визначені факторів, що
впливають розвиток світового ринку послуг промислового туризму та на
специфіку діяльності його окремих підсистем. Систематизація факторів розвитку
світового ринку послуг промислового туризму наведена на рис.1.3.
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Міжнародні: процеси глобалізації; пом’якшення
міжнародного клімату, перехід від конфронтації між
окремими державами до співробітництва і
взаєморозуміння; рішення спірних міжнародних
питань шляхом переговорного процесу; 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.

Політико-правові:
законодавство,
ступінь
міжнародного та національного регулювання
ринкової діяльності, розвиненість інституціональних
структур та механізмів; державні та міжнародні
нормативні акти, що сприяють організації
туристичної діяльності; заходи щодо координації і
регулювання міжнародної туристської діяльності;
стандарти забезпечення якості послуг, механізми
сертифікації; цільові програми, плани, стратегії
розвитку промислового туризму.

Світовий ринок
послуг
промислового
туризму
Інфрастуктурні та інформаційно-комунікативні:
наявність об’єктів промислового туризму, готелів та
аналогічних засобів розміщення, транспортних
підприємств та закладів харчування, засобів
комунікації та зв’язку; насиченість реклами;
привабливий імідж території і країни; прямі
договірні зв'язків між підприємствами.

Соціально-демографічні: рівень грошових доходів
населення; рівень цін на послуги; поширений спосіб
життя; збільшення вільного часу від побутових
справ.

Рис. 1.3. Фактори розвитку світового ринку послуг промислового
туризму.
Джерело: складено автором за даними [10;13;21; 23;25;41; 47;84; 91;154-168]

Отже, запропонована організаційна структура світового ринку послуг
ґрунтується на географічно-логістичному підході, який 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

підході,

згідно

якого

встановлюється контроль національними структурами над логістичним колом в
межах певної туристичної території, що дозволило визначити світовий ринок
послуг промислового туризму як цілісну систему та ефективність його
функціонування. Світовий ринок послуг промислового туризму характеризується
постійною мінливістю внутрішнього середовища та взаємодію із зовнішнім,
відповідно, знаходиться під значним впливом багатьох факторів, які визначають
його організацію та розвиток, серед яких: міжнародні, політико-правові,
інфраструктурні та інформаційно-комунікативні, соціально-демографічні.
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Висновки до розділу 1
1. Аналіз наукових джерел, присвячені дослідженню промислового туризму
дозволив визначити три теоретичні підходи до визначення сутності промислового
туризму, серед яких: 1) економічний (ґрунтується на оцінці окремих економічних,
соціальних, маркетингових аспектів туризму); 2) системний (акцентує увагу на
предметі у цілому, внутрішній зміст, який дозволяє забезпечити єдність всього
різноманіття властивостей); 3) ресурсний (ґрунтується на визначенні сукупності
ресурсів, потрібних для розвитку промислового туризму).
2.

Міжнародний

промисловий

туризм

запропоновано

розуміти

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.
3. Аналіз

нормативно-правової

бази

регулювання

функціонування

міжнародного туризму, актів та резолюцій міжнародних організацій, дозволив
ідентифікувати основні етапи формування інституціонально-організаційного
забезпечення розвитку міжнародного промислового туризму: 1 етап (19311975 рр.)

–

період

формування,

який

супроводжувався

розробкою

та

імплементацією міжнародно-правових документів, створенням міжнародних
організацій; 2 етап (1975-2005 рр.) – період активізації міжнародного регулювання
та співробітництва; 3 етап (2005 р. – до теперішнього часу) – період національної
інтенсифікації.
4. Аналіз наукових джерел з питань виокремлення визначальних
характеристик туристичних ресурсів світу щодо організації промислового
туризму дозволив виділити три підходи до визначення об’єктів промислового
туризму: 1) діяльнісний підхід (визначення ресурсів за соціально-економічною
сутністю, вартісними та трудовими ознаками, наявність яких практично залежить
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від людської діяльності; 2) атрактивний – визначає об’єкти промислового туризму
за мірою та формою залучення до діяльності, 3) ціннісний - оснований на
унікальності об’єктів промислового туризму.
5. Обґрунтовано

організаційну

структуру

світового

ринку

послуг

промислового туризму, яка складається з великих підсистем: інституційне
середовище, що забезпечує функціонування туристичного бізнесу; країна, що
генерує туристичну активність; територія туристичного призначення; логістичне
коло; країна-рецепієнт; туристичний потік, що є ядром системи, пов’язує усі її
підсистеми та забезпечує її цілісність.
6. Систематизовано фактори, що впливають на розвиток світового ринку
послуг промислового туризму, за рахунок розширення та 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 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).
Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 1 дисертації,
опубліковані автором у роботах [169-176].
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РОЗДІЛ 2
ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКІВ ПОСЛУГ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
2.1. Закономірності та тенденції розвитку міжнародного туризму
В міру розширення міжнародної торгівлі й інших форм міжнародних
економічних відносин, підвищення рівня культури і освіти починає розвиватися
світовий туризм. Туризм є одним з основних видів міжнародної економічної
діяльності, виступає складною та комплексною сферою, що робить істотний вплив
на структуру і загальну ситуацію в світовій економіці, а також на економіку
більшості країн і окремих регіонів світу [50]. Розвиток туризму надає стимулюючу
дію на такі сектори економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво,
сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і становить
одне з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки [143].
За даними Всесвітньої ради з туризму і подорожей [177], внесок галузі у світовий
ВВП наближається до 10%, попереджаючи хімічну промисловість (8,6%) і
автопромисловість (7%). Окрім того, внесок туризму в занятість забезпечує
зайнятість в готельному господарстві, туристичних підприємствах, транспортній
сфері, а також у сферах громадського харчування та дозвілля. Вклад туризму в
світовий ВВП та зайнятість за 2009-2015 рр. представлено в табл. 2.1.
Індустрія туризму вносить значний внесок у формування валового
внутрішнього продукту, підвищення платіжного балансу країни, створює
додаткові робочі місця, забезпечує зайнятість і підвищення якості життя
населення. Відповідно до даних табл. 2.1, у 2015 році на частку туризму припадає
4,1% світового ВВП – 2427,27 млрд. дол. США. У порівнянні до 2009 року
показник збільшився на 43,9% (або на 740,39 млн. дол. США). З урахуванням
мультиплікативного ефекту на частку туризму припадає 9,4% світового ВВП 7839,31 млрд. дол. США., в цьому випадку показник збільшився на 43,26% (або
на 2366,74 млрд. дол. США). Позитивні тенденції туристичного внеску у ВВП,

78
супроводжується підйомом економіки, а випереджаюче його зростання в деяких
країнах світу свідчить про перевагу інвестування в економіку саме цієї країни.
Таблиця 2.1
Регіональний розподіл туристичного внеску в світовий ВВП та зайнятість

Роки

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Латинська
Америка та
Близький
Азія та
Північна
Європа
Африка
країни
Схід
Океанія
Америка
Карибського
басейну
Прямий вклад туризму в ВВП, млрд. дол. США
615,78
61,70
48,18
405,78
433,69
115,67
614,02
67,99
55,72
466,18
458,37
129,80
680,17
68,78
61,78
537,21
497,03
150,85
649,13
74,05
63,68
584,30
520,72
154,62
663,74
71,57
63,99
602,51
544,34
157,78
669,79
76,58
65,52
645,87
571,99
162,50
692,96
83,39
70,69
703,53
605,34
174,69
Сукупний вклад туризму в ВВП, млрд. дол. США
1747,92
147,03
125,40
1303,20
1349,99
322,07
1742,55
160,60
145,09
1445,99
1401,64
362,03
1921,01
164,17
161,36
1682,89
1523,04
418,63
1836,67
175,43
167,11
1825,02
1602,10
426,48
1874,48
170,71
167,60
1871,72
1665,85
436,60
1883,14
181,98
170,93
2008,18
1743,27
453,61
1947,32
197,87
184,13
2191,98
1838,84
487,69
Прямий вклад туризму в зайнятість, тис. осіб
32744,80 19527,50 4476,00
140328,40
8752,90
17606,40
31723,30 19109,20 4962,70
137837,80
8714,90
17083,80
32034,60 18961,30 4761,00
141879,40
8787,40
17385,30
32226,80 19542,30 4449,70
144323,40
8786,50
18168,10
32795,70 19344,60 4468,00
146865,50
8941,30
18688,70
33321,60 19695,60 4570,30
150543,50
9053,80
19346,80
34043,40 20211,20 4781,30
153948,30
9227,40
19832,50
Сукупний вклад туризму в зайнятість, тис. осіб
11485,40 8193,30
1772,10
59749,70
21577,50
6244,10
11316,30 8182,20
2012,60
60256,50
21194,40
6065,00
11526,40 8137,90
1909,80
61525,10
21608,60
6208,60
11656,70 8308,20
1739,20
62501,00
21769,90
6511,20
11944,90 8180,60
1746,80
63386,00
22104,70
6693,70
12234,00 8351,30
1788,40
64752,30
22454,50
6887,20
12555,70 8599,90
1866,80
65688,70
22949,10
7069,10
Джерело: складено автором за даними [177]

Світ

1686,88
1813,33
2011,45
2056,72
2154,28
2282,79
2427,27
5472,57
5858,70
6492,00
6631,04
6953,04
7370,83
7839,31
256076,00
253000,00
257348,00
261394,00
265754,00
272402,00
278736,00
97292,40
97779,40
99498,10
101118,00
102364,00
104740,00
106588,00

Позитивне зростання ВВП дозволяє підвищувати рівень життя населення та
вирішувати інші проблеми. Так, протягом 2009-2015 років Європа, Азія та
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Океанія,

Північна

Америка

залишаються

лідируючими

регіонами

за

туристичними внесками у світовий ВВП. За останні два роки значно збільшилась
частка регіону – Азія та Океанія, опереджаючи Європу. Доля туризму у ВВП
більшості країн коливається від 9% до 15% в країнах з відносно крупним
туристським сектором (Німеччина - 9%, США – 10%, Франція – 11%, Італія –
11,9%, Іспанія – 15,3%, Австрія – 14,7%).
Протягом 2009-2010 років кризові явища негативно вплинули на розвиток
туристичної сфери, призвівши до зниження кількості зайнятих у туризмі
працівників. Аналіз показників зайнятості в туризмі дозволив зробити висновок,
що частка туризму у загальносвітовому ринку зайнятості є незначною. Водночас,
туризм виступає важливим чинником, що сприяє розширенню зайнятості
наслення у суміжних галузях. Сьогодні, зайнятість в туристичній індустрії
становить 3,4% від загальної кількості працюючих в туризмі – 278736 тис. осіб,
що на 22,67 тис. осіб більш ніж у 2009 році (або на 8,8%). Даний показник
наведено без врахування мультиплікаційного ефекту. Тобто на одного працівника,
зайнятого в туристичній сфері, припадає 3 особи, зайнятих у супутніх галузях
(торгівлі, побутовому обслуговуванні, зв’язку, страхуванні, банківському секторі
та ін.) [177, c.5]. У деяких країнах такий показник значно вищий і досягає до
чотирьох осіб. Це означає, що потреба в кадрових ресурсах у туристичному
секторі інтенсивно збільшуватиметься. Таким чином, туризм має великі
можливості щодо збільшення зайнятості населення, що сприятиме росту доходів
населення та підвищенню рівня добробуту нації.
Туризм носить комплексний та системний характер. Разом із тим, туризм, як
практично всі галузі економіки, схильний до економічних коливань, коливань
економічної кон'юнктури.
Коливання процесів в туризмі спирається на чотири вихідних положення
загальної теорії економічного циклу:
1) цикл трактується як постійно повторювані коливання ділової активності
[195, c.40], відображає періодичні, постійно повторювані коливання. При такому
підході первинним об'єктом вивчення є всі коливання в цілому, а не окремі його
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фази,

зокрема,

кризи

надвиробництва,

які

слід розуміти

як

результат

попереднього і як умова подальшого стану економіки [178, c.40]. У такому
трактуванні саме криза виступає циклоскладовою фазою. За образним висловом
засновника інноваційної теорії циклічних коливань американського вченого
Й. Шумпетера, «хвиля змінює кризу в ролі головного героя п'єси» [179, с.21].
2) економічна динаміка поліциклічна. Загальний коливальний рух ділової
активності є синтез ряду хвиль з різними періодом, амплітудою і механізмом
коливань. Циклічний характер розвитку туризму означає, що основні показники та
параметри цього процесу мають хвильовий характер, який повторюється через
певний період часу [178]. Загальновідомими вважаються малий цикл Кітчина
тривалістю 3-4 роки, середньостроковий (7-11 років) цикл Жугляра, цикл Кузнеця
(15-25 років) і довгий Кондратьєвський цикл приблизно з півстолітньої ритмікою.
За визначенням Н. Кондратьєва «цикли якось переплітаються між собою і
впливають один на одного» [180, с.26]. Наявність цих коливань, які є не
випадковими, а закономірними, має принципово важливий характер, оскільки в них
виявляються конкретні механізми ринкового економічного розвитку, пов'язані з
оновленням товарних запасів, динамікою інвестицій в основний капітал, з
інвестиціями в розвиток інфраструктури та з кон'юнктурою ринку нерухомості,
зрушеннями в технологічному і соціально-політичному розвитку [181, c. 137].
3) циклічне

коливання

відбувається

відносно

положення

рівноваги.

Динамічна рівновага – нормальний і бажаний стан економіки, яке вона завжди
прагне досягти. Відхилення від рівноважної траєкторії вниз на фазі кризи і вгору в
період підйому – узагальнене уявлення циклу [178,c.40]. Туризм як економічна
система прагне до стійкості та стану рівноваги, досягнення яких ускладнюється
двома обставинами: динамічною взаємодією елементів системи і мінливими
умовами зовнішнього середовища. Тому, туристична система не може постійно
перебувати в стані повної рівноваги.
4) циклічні коливання відбуваються незалежно від довготривалого
економічного зростання. За допомогою методів математичного моделювання в
загальній динаміці економічної системи вдалося виокремити основний тренд і
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цілком самостійні коливання навколо цієї трендової траєкторії зростання.
Причому механізми коливань були логічно незалежні не тільки від факторів
економічного зростання, а й від самої причини його існування.
Закони циклічної динаміки поширюються на розвиток як національного, так
і світового туризму [178, c.40]. Для здійснення достовірної оцінки тенденцій
розвитку світового туризму пропонується використовувати показник, що
характеризуються
динамічністю.

доступністю,

За

основний

надійністю

динамічний

й

достовірністю,

критерій

обрано

точністю й
індекс

числа

міжнародних туристських прибуттів (табл. Б.1, Додаток Б), як найбільш
агрегованого показники розвитку туризму, що надає повну і надійну інформацію
стану світового туризму і пульсуючих змін, що відбуваються в ньому, за яким
побудовано необхідної довжини статистичний ряд для опису циклічної динаміки
(рис. 2.1).

%, зміни до попереднього року (міжнародні туристичні
прибуття)
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Рис. 2.1. Кон’юнктурні коливання в світовому туризмі,
1990-2015 роки
Розраховано автором за даними [182-185]

Згідно рисунку 2.1, у світовому туризмі кон'юнктурні коливання носять
закономірний характер. Зміни в туристичному процесі відбуваються стихійно та
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регулярно, так само як і економіка в цілому, розвивається не плавно, а ривками і
поштовхами.
За 1990 – 2015 роки число туристичних прибуттів збільшилося більш ніж на
182%. Найбільші темпи приросту міжнародних туристичних прибуттів було
досягнуто у 2007 році (+15%) до попереднього року. На тлі поліпшення
економічної ситуації в світі міжнародний туризм відновлюється швидше, ніж
очікувалося після глобальної фінансової кризи та економічного спаду кінця 2008 2009 рр. Так, в 2010 році спостерігалися високі темпи відновлення світового
туризму. Кількість міжнародних туристських прибуттів після скорочення на 4% в
2009 році, під час якого вплив глобальної економічної кризи виявився найбільш
гостро, зросла майже на 7% і склала 949 млн., при цьому позитивні темпи
зростання були зареєстровані у всіх регіонах світу.
Переважна більшість дестинацій в світі досягли позитивних результатів,
достатніх, щоб компенсувати понесені збитки або наблизити їх до досягнення цієї
мети. Разом з тим, темпи відновлення були неоднаковими і лідируючі позиції в
цьому процесі належать, в першу чергу, зростаючим економікам.
У порівнянні до 2010 року, в 2011 році кількість міжнародних туристичних
прибуттів зросла на 4,4% (до 981 млн. осіб). В 2012 році більш ніж на 4% зростає
основний показник світового туризму, до 1035 млрд. прибуттів. Згідно
статичстичних даних Всесвітньої туристичної організації, у 2014 р. кількість
міжнародних туристських прибуттів збільшилась на 4% і склала 1035 млрд., а у
2015 році перевищила 1186 млрд. прибуттів [1,184,185].
Наведені на рис.2.1 дані показують виключно динамічне зростання
кількісних (фізичних) показників міжнародного туризму за останні 25 років.
Навіть в умовах, що виникали час від часу, найгостріших світових політичних,
економічних, енергетичних, екологічних та інших криз туристський обмін між
країнами продовжував розширювати свої масштаби та обсяги.
Аналіз

динаміки

світового

туризму

підтверджує

висловлювання

Й. Шумпетера: «За поступальним рухом прямує поворотне, і лише після нього
поновлюється поступальний рух, а підйом викликає депресію» [179, с. 400].
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Отриманий статистичний ряд (рис.2.1) оброблено за вирівнюванням по
аналітичній формулі Фур'є :
m

y  a0   (ak cos kt  bk sin kt)

(2.1)

k 1

де

y

- теоретичний рівень ряду; t – умовне позначення часу; a0, ak, bk –

параметри аналітичної функції; k – число синусоїд (гармонік), що отримані за
вирівнювання рядом Фур’є.
Параметри рівняння теоретичних рівнів, що визначаються рядом Фур’є,
віднаходимо способом найменших квадратів:
a0 

y;
n

ak 

2 y cos kt
n

; bk 

2 y sin kt

(2.2)

n

де у – рівні емпіричного ряду; n – число рівнів емпіричного ряду.
В ході поступального розвитку світового туризму простежуються циклічнохвильове коливання міжнародних туристичних прибуттів (рис.2.2).
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Рис. 2.2. Спектр циклічних коливань (за частотою)
у світовому туризмі, 1990-2015 роки
Розраховано автором за даними [182-185]

За результатами аналізу визначено п'ять найбільших піків періодограми (по
частоті), три найбільших на частотах 0,269; 0,307; 0,346. На рис.2.3 періодограми
видно чітко виражений максимальний пік – на частоті 0,346.
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Spectral analysis
No. of cases: 26
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Рис. 2.3. Спектр циклічних коливань (за частотою; вага Хеммінга)
у світовому туризмі, 1990-2015 роки
Розраховано автором за даними [182-185]

Всі значення періодограми з найбільшим піком, встановленим по
періодограмі (й інші результати) наведено в таблиці результатів (табл. Б.2.,
Додаток Б).
Таким чином, частота 0,346 відповідає значенню 2,88 періоду (кількість
одиниць часу, потрібних на повний цикл). Оскільки дані про міжнародні
туристичні прибуття являють собою річні спостереження, можна зробити
висновок, що існує яскраво виражений майже 3-річний цикл туристичної
активності.
Світовий туризм постійно перебуває в режимі коливального руху вельми
складної структури. За допомогою методу спектрального аналізу динамічний ряд
індексів міжнародних туристських прибуттів пропущено немов через призму:
виділений спектр циклічно-хвильових коливань і визначено значущість кожного
циклічного компонента. Циклічний процес в міжнародному туризмі розкладено
на окремі цілком самостійні види коливань з періодами 2-5, 6-11 і 13-20 років
(рис.2.4).
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Spectral analysis
No. of cases: 26
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Рис. 2.4. Спектр циклічних коливань (за періодами) в світовому туризмі,
1990-2015 роки
Розробка автора за даними [182-185]

Найбільш гострий пік і порівняно велика величина сплеску зафіксовані на
відрізку 2-5 років, що свідчить про особливо високу інтенсивність і регулярність
циклів відповідного періоду. Динаміка міжнародних туристських прибуттів
наближено описується сумою трьох хвиль, середні періоди яких дорівнюють 2, 5 і
13 років.
Цикли туристської кон'юнктури також пов'язані з довгими хвилями
Кондратьєва. Межі підвищувальних і понижувальних хвиль кондратьєвських
циклів відзначені важливими зрушеннями і переломами у розвитку світового
туризму. Така обставина свідчить про те, що цикли Кондратьєва є не випадковими
коливаннями, їх підвищувальні і знижувальні хвилі являють собою певні фази або
«кроки» еволюції світового туризму. Тобто, підвищувальні і знижувальні хвилі
кондратьєвських циклів відповідають певним фазам еволюційних циклів світової
системи, а межі цих фаз знаменують важливі переломи та зрушення у світовому
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розвитку. Взаємодія довгих хвиль Кондратьєва і циклів туристської кон’юнктури
зображено на рисунку 2.5.
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Рис. 2.5. Взаємодія довгих хвиль Кондратьєва (жирна лінія) і циклів
туристської кон'юнктури (бліда лінія)
Розробка автора за даними [182-185]

Аналіз взаємодії довгих

хвиль Кондратьєва і циклів туристичної

кон’юнктури відображає особливості розвитку світового туризму на тому чи
іншому відрізку часу. З початку 2000-х рр. світова економіка вступила в спадаючу
хвилю п'ятого циклу Кондратьєва, що відповідає фазі великих потрясінь, яка
триватиме приблизно до 2017-2020 років [181;186-188]. Так, найбільш істотний
підйом у світовому туризмі спостерігається протягом 2000-2008 років та припадає
на висхідну фазу сумарного коливання, а найглибший протягом 2009-2014 років –
на знижувальну фазу. В цілому туристські цикли, що припадають на фазу
зниження Кондратьєвського циклу, характеризуються більшою тривалістю і
глибиною депресії, а також слабкими підйомами. На підвищувальній фазі
складається діаметрально протилежна ситуація.
Аналіз реального процесу розвитку світового туризму підтверджує відоме
положення теорії Н. Кондратьєва: «Всі підвищувальні тенденції елементів, що
беруть участь в середніх циклах, будуть послаблюватися, а всі знижувальні
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тенденції будуть посилюватися загальної знижувальної хвилі великого циклу»
[180, с. 60].
Циклічні коливання світового туризму мають закономірну просторовочасову організацію, в якій можна виділити центри локалізації імпульсу,
периферію коливальних процесів і певну періодичність у виникненні імпульсів.
Центри локалізації імпульсу циклічних коливань в міжнародному туризмі
збігаються з ядрами просторової системи світового туризму, де концентруються
основні туристські потоки і генеруються нові більш ефективні технології ведення
туристського бізнесу, форми організації виробництва туристичних продуктів.
Сучасний

світовий

туристичний

простір

характеризується

поліцентричністю, пануванням олігополістичної тріади «США-ЄС-Японія». У той
же час відбувається поступове зміщення світового ядра міжнародного туризму, як
і всієї системи світового господарства, в напрямку Азіатсько-Тихоокеанського
регіону.
На рис. 2.6, за даними Додатку Б, продемонстровано регіональні тренди
розвитку світового туризму, які отримано по аналогії зі світовою тенденцією

Середні щорічні темпи приросту,%

розвитку світового туризму шляхом згладжування відповідних рядів динаміки.
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Рис. 2.6. Циклічно-хвильові коливання у світовому туризмі (в цілому по світу
і окремим регіонам), 1990-2015 роки
Розробка автора за даними [182-185]
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При порівнянні графіків на рисунку 2.6. спостерігається збіг довгострокових
коливань динаміки зростання міжнародних туристських прибуттів та загальна
тенденція до її уповільнення, що має місце не тільки в світових центрах
міжнародного туризму, але також в напівпериферійних і периферійних регіонах.
Аналогічна синхронність обумовлена дією внутрішніх чинників розвитку окремих
країн, їх груп або регіонів, тривало і об'єктивно діючими процесами, які не
обмежені національними рамками така тенденція уявляє закономірний прояв в
динаміці світового туризму спадної фази V циклу Кондратьєва.
Разом з тим уповільнення динаміки зростання світового туризму в різних
регіонах відбувається не рівнозначно. З найбільшою силою воно виражено в
напівпериферійних і периферійних регіонах, де середньорічні темпи приросту
міжнародних туристських прибуттів в 2015 році в порівнянні з попереднім
десятиліттям скоротилися приблизно в 2 рази. Незважаючи на істотне падіння,
темпи приросту прибуттів в цих регіонах залишаються вищими, ніж в ядрах
просторової структури міжнародного туризму. Напівпериферійні регіони, де
значними є не тільки темпи приросту, а й абсолютні величини туристських
прибуттів, виконують важливу стабілізуючу роль в циклічному русі світової
системи туризму.
З 2000 року було зафіксовано три випадки, коли загальносвітовий потік
туристів знижувався: в 2001, 2003 і 2009 роках. Під час останньої світової
фінансової кризи потік туристів скоротився відразу на 3,9% [182-185]. Попре це,
за даними фахівців, відвідуваність країн виросла у всіх регіонах світу, крім
Близького Сходу, який у 2015 році втратив 4% туристів у порівнянні з 2010
роком, і країн африканського континенту. Насамперед, така ситуація пов’язується
з нестабільною ситуацією в арабських країнах, у результаті яких кількість
туристів помітно скоротилась.
За даними ЮНВТО Азія лідирує за темпами приросту [185]. З 2012 року
зростання прибуттів було зареєстровано у всіх субрегіонах. Загалом, туристські
прибуття зосереджені переважно в одному субрегіоні – Північно-Східному, однак
із нижчою концентрацією, більш рівномірно вони розподіляються територіями
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Східної, Південно-Східної Азії та Океанії [185]. Азіатсько-Тихоокеанський регіон
відзначається лідером за темпами приросту серед інших регіонів завдяки
відновленню японського в’їзного й виїзного туризму. Середні темпи приросту
туристських прибуттів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні найшвидші – 6,1%.
Зменшення туристичних потоків спостерігалося лише в 1997 – 1998 рр. у зв’язку з
азіатською фінансовою кризою та через несподіваний спалах атипічної пневмонії
через що, за деякими оцінками, Азіатсько-Тихоокеанський регіон втратив як
мінімум 3 млн. туристів. Окрім того, в Азії більш за все відчувалася економічна
криза 2008–2009 років [182], попри це використовуючи свої міцні зв’язки з
іншими економіками, регіон швидко відновився й займає сьогодні лідируючі
позиції в глобальній економіці, про що однозначно свідчать результати його
діяльності в світовому туризмі. У 2015 році кількість туристичних прибуттів в
регіоні становить 279,2 млн., що на 221,1 млн. , або на 388% більш ніж у
1990 році. Аналізуючи стан сучасного туризму слід підкреслити, що АзіатськоТихоокеанський регіон поступово нарощує темпи і його частка в міжнародному
туризмі з кожним роком збільшується, що пояснюється темпами та швидкою
динамікою економічного розвитку, ступенем концентрації демографічного
потенціалу та зростанням населення в найбільших країнах (Китай, Індія, Індонезія
та ін.), а також активною туристською політикою, яку стали проводити країни
регіону, таким чином залучаючи значні маси туристів [189].
Всі туристичні маршрути до Європи складають більше половини
загальносвітового обсягу міжнародних туристських прибуттів. З 1990 року
кількість туристичних прибуттів в 2014 році у Європейському регіоні зросла на
2,2% та становила 581,1 млн. осіб.
В

Європейському

регіоні

циклічно-хвильові

коливання

туризму

повторюють загальносвітові. Європа є найбільш відвідуваним туристичним
напрямком у світі [185]. Поступове уповільнення темпів туристичних прибуттів
до регіону спричинили серія збройних конфліктів у 1991-2002 на території
колишньої Югославії, яка призвела до розпаду останньої. З 2003 року
спостерігається нарощування темпів туристичних прибуттів до Європейського
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регіону. Після кризових років, 2008-2009 роки, в Європі темпи відновлення були
більш повільними, ніж в інших регіонах внаслідок порушення повітряного руху,
викликаного виверженням вулкану в Ісландії у 2010 році і економічної
невизначеності в Єврозоні. Однак, з другої половини 2010 року туристичний
сектор став набирати обертів, і деякі країни досягли результатів, значно
переважаючих середньорегіональні показники, але цього було недостатньо, щоб
перекрити втрати 2009 року. У 2015 році зафіксовано 607,7 млн. прибуттів, регіон
утримує лідируючу позицію за кількістю туристичних прибуттів в світі. З 2011
року середні щорічні темпи приросту складають (+4,5%).
Американський туристичний регіон є третім за темпами приросту
міжнародних прибуттів, кількість яких збільшилося в 2015 році до 192 млн. у
порівнянні з 92,8 млн. у 1990 році, таким чином збільшилась в 2рази (або на
107%). Значне зниження туристичних прибуттів до регіону було зафіксовано
протягом 2001-2003 років у зв’язку з подіями, що стались в США у вересні
2001 року та загрозою терактів. В цілому зовнішній потік туристів в країну у 2001
році впав на 30% порівняно з показниками 2000 року. Нарощування темпів
почалось з 2004 року (+24%) порівняно з 2003 роком. Американський регіон
(+8%, 151 млн.) відновився після спаду 2009 року, викликаного економічними
труднощами в Північній Америці і спалахом грипу A(H1N1). Поліпшення
результатів регіону в цілому сприяло відновлення позитивних темпів зростання в
економіці США, а також посилення процесів регіональної інтеграції в
Центральній і Південній Америці і пожвавлення латиноамериканських економік.
Сьогодні, в Американському регіоні (+5%) темпи зростання відповідають
середньосвітовим, причому кращих показників досягли Центральна Америка
(+7%) і Південна Америка (+6%). Фактично, Південна Америка є одним із
субрегіонів, що демонструє в останні роки найшвидші темпи зростання туризму.
У Північній Америці темпи зростання туристичних напрямків склали 4%, –
відносно високий показник для зрілого субрегіону, у той час як у країнах
Карибського басейну (+5%) темпи зростання збереглися на високому рівні, що
дозволило зміцнити результати, досягнуті в 2011 році.
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Народні повстання в ряді країн Африки і Близького Сходу протягом 20102011 років серйозно вплинули на туризм в обох регіонах. Число іноземних
туристів, що відвідують Африку, становлять близько 4% загальносвітових.
Середньорічні темпи приросту туристичних прибуттів в регіоні за останнє
десятиріччя складають 6,8%. Африка – єдиний регіон, що мав позитивні темпи
зростання в 2009 р., завдяки посиленню динамізму економіки та проведення таких
заходів, як організований ФІФА в Південній Африці чемпіонат світу з футболу.
Повернення туристських потоків у Туніс, з 2012 року, позитивно позначилося на
результатах Північної Африки (+11 %) та регіоні в цілому (+7,9%). Аналогічним
образом, відновлення туризму в Єгипті однозначно поліпшило результати
Близького Сходу (+0,7 %), де конфлікт у Сирії, як і раніше, заважає досягненню
більше вагомого зростання. Однак, туристські потоки до африканських країн та
країнами Близького Сходу доки залишаються дуже слабкими.
Нерівномірність розвитку туризму у світі пояснюється різними рівнями
соціально-економічного

стану

країн

і

регіонів.

У

загальному

вигляді

територіальна нерівномірність відображає різні рівні соціально-економічного
розвитку Півночі й Півдня (Центру й Периферії світового господарства). Так,
згідно з даними ЮНВТО [182-185], на розвинені країни нині припадає більше 50
% всіх туристських прибуттів, але країни, що розвиваються, стрімко збільшують
свою частку на світовому туристському ринку.
Узагальнюючи вищевикладене, слід відзначати, що цикли в розвитку
світового туризму належать до змішаного ендо- екзогенного типу, коли коливання
генеруються самою системою і в той же час часто є наслідком впливу зовнішніх
сил. Разом із тим, туризм являє собою економічний комплекс, розвиток якого
більшою мірою пояснюється світогосподарськими процесами і відносинами. Тож,
туризм підкоряються загальним закономірностям економічного розвитку, в
динаміці якого особливо чітко виражені малі хвилі, що пояснюється швидким
оборотом туристського капіталу та впливом зовнішніх сил, які прискорюють або
сповільнюють момент настання циклу, надають резонанс, що пом'якшує або
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деформує вплив і тим самим спотворює чистоту циклічних траєкторій в світовому
туризмі.
Аналіз процесу розвитку світового туризму та динаміки його коливань
дозволив сформувати модель циклу, що складається з чотирьох послідовних
стадій: розвідка, зростання, зрілості, спаду або оновлення:
 стадія розвідка – характеризується повільними темпами туристичних
прибуттів, і, як наслідок, незначні валютні надходження від міжнародного
туризму. Із попитом на туристичні послуги з’являються нові туристичні
маршрути, до яких спрямовано найбільший потік туристів, тим самим
визначаються провідні туристичні регіони.
 стадія зростання – характеризується швидкими темпами туристичних
прибуттів, що призводить до збільшення міжнародних валютних надходжень.
З'являється значне посилення конкуренції між провідними туристичними
регіонами та центрами, що генерують потужні туристичні потоки, оскільки
приносить найбільшу вигоду. Кількість туристів інтенсивно зростає, особливо в
пікові періоди, що приводить до їхнього переважання над чисельністю місцевого
населення. Однак цей бурхливий розвиток має й свою негативну сторону надмірне збільшення кількості населення й пов'язане із цим навантаження на
місця життєзабезпечення [190,c.83].
 стадія зрілості – характеризується уповільненням туристичного потоку,
хоча загальна кількість прибуттів ще зростає. На цій стадії коло споживачів
практично не розширюється, розвиток туризму досягає свого піку, після чого
тримається за рахунок повторних прибуттів, або поступово знижується. Крім
того, на цій стадії чітко проявляється так званий «Феномен вірності», який у
більшості випадків спонукає ще раз відвідати певну країну [190,c.83]. Головні
центри туризму перетворюється на повністю завантажену частину індустрії
туризму

з

готелями

великих

транснаціональних

готельних

мереж

і

франчайзинговими підприємствами [190,c.83]. Прикладом можуть служити
знамениті курорти Західної Європи, Карибського басейну.
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 стадія спаду або оновлення — означає досягнення моменту, коли
відбувається зниження темпів туристичних прибуттів. На цій стадії відбувається
зниження популярності туристично-розвинених регіонів і підняттям популярності
нових територій, що призводить до зміни просторової структури туристських
відвідувань.
У таблиці 2.2 наведено особливості розвитку світового туризму з
урахуванням світових економічних, політичних та інших процесів, що
відбуваються, періодичних спадів і підйомів в економіці та динаміки коливань
туристичної активності із використанням запропонованої моделі циклу.
Відповідно до моделі циклу розвиток світового туризму з 1990 по
теперішній час проходить чотири стадії, порівняно чітко виражені послідовні
фази розвідки, зростання, зрілості, оновлення. Головним показником переходу від
однієї стадії до іншої служить зміна кількості та темпів туристських прибуттів,
різні економічні процеси (вертикальна та горизонтальна інтеграція, концентрація,
інформатизації

та

ін.),

стан

природного

середовища

та

туристської

інфраструктури, ставлення місцевого населення до приїжджого.
Аналіз сучасних тенденції розвитку туризму, свідчить, що кожна нова
тенденція народжує і протилежний рух, в ряді випадків. В процесі розвитку ці
тенденції змішуються, дають непередбачуваний результат. Попре це, оцінка
тенденцій розвитку світового туризму дозволила розкрити ряд закономірностей:
 високий динамізм, який підтверджується середньорічними темпами
приросту іноземних туристів за останні 25 років (+4%);
 підпорядкування законам циклічної динаміки, що описується сумою
трьох хвиль, середні періоди яких дорівнюють 2, 5 і 13 років;
 еволюція міжнародного туризму на початку XXI ст. визначається
V хвилею Кондратьєва: найбільш істотний підйом у світовому туризмі
спостерігається протягом 2000-2008 років та припадає на висхідну фазу
сумарного коливання, а найглибший протягом 2009-2014 років – на знижувальну
фазу;
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Таблиця 2.2
Особливості розвитку світового туризму, 1990-2015 роки
Головні чинники, що вплинули на розвиток
світового туризму
Роки
позитивні
негативні
наростання інтеграційних
процесів, розвиток таких
серія збройних
організаційно-економічних
конфліктів на
форм; відокремлення ряду країн території
Східної Європи від
колишньої
1989-1999
соціалістичної системи
Югославії, розпад
господарювання; посилення
останньої;
економічних зв’язків і
Азіатська
відносини; розширення митних фінансова криза.
і політичні союзів.
зростання мобільності
населення; проведення
міжнародних туристичних
виставок та ярмарок;
теракт в США (11
спрощення візових та митних
вересня 2001
формальностей між країнами;
2000-2008
року); конфлікт в
збільшення туристських витрат
Іраку; атипова
під час поїздок; популяризація
пневмонія
нетрадиційних засобів
розміщення: гірські шале,
мисливські будиночки, бунгало
та ін.
широке впровадження
інноваційних технологій, що
проявляються у вдосконаленні
світова
всіх компонентів
фінансовоінфраструктури міжнародного
2009-2012
економічна криза;
туризму; організація масових
виверження
заходів: проведення чемпіонат з
вулкану в Ісландії
футболу в Південній Африці,
європейського чемпіонату з
футболу.
поява прогресивних технологій,
що зумовлює
переорієнтовувати споживача
цивільна війна в
на самостійне до продажне
2013Сирії; серія
обслуговування; поява сегменту
теперешній
терактів в
туристів, що воліють
час
європейських
самостійно будувати поїздки
країнах
без покупки готового тура
(самостійне бронювання
готелів, екскурсій та ін.)
Джерело: складено автором за даними [181;186-192]

розвідка

Франція, США,
Іспанія, Італія,
Угорщина

зростання

Франція,
Іспанія, Італія,
Китай, США.

ІІІ

зрілості

Туристичні
Центри)

Франція, США,
Китай, Іспанія,
Італія

ІV

спаду або оновлення

Фаза
(стадія)
циклу

Франція, Італія,
Іспанія, США,
Китай, Японія

І

ІІ
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 зміни в туристичному процесі відбуваються стихійно та регулярно, так
само як і економіка в цілому, розвивається не плавно, а ривками і поштовхами.
Перехід від однієї фази циклу до іншої відбувається під впливом змін у кількості
та темпів туристських прибуттів, туристської інфраструктури, різних економічні,
політичних, соціальних та інших процесів, що відбуваються в світі;
 сучасний туризм знаходиться на фазі оновлення, що підтверджується
зниженням темпів туристичних прибуттів та переорієнтацію туристичних
напрямків до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в якому середньорічні темпи
приросту є найшвидшими серед інших регіонів за останні 5 років (+ 7,5%).
Отже, протягом останніх двадцяти п’яти років під впливом різних факторів
світовий туризм зазнав значні трансформації та перетворився на сегмент
глобального ринку. Світові політичні, економічні, енергетичні, екологічні та інші
кризи можуть розцінюватися як серйозний поштовх для подальшого розвитку
процесів в світовому туризмі; зміна просторової структури туристських
відвідувань, що відображає процес формування ряду спеціалізованих туристичних
ринків, які відрізняються між собою за інтенсивністю потоків.
2.2. Діагностика стану світового ринку послуг промислового туризму
За даними Всесвітньої туристичної організації до недавнього часу
промисловий туризм не виокремлювалася як самостійний вид туризм, який
сьогодні відносить до одних з активних видів відпочинку [193]. Дослідження
Всесвітньої туристичної організації показали, що сучасні туристи орієнтовані не
на пасивний відпочинок заради задоволення, а на активний, спрямований на
дослідження певних об’єктів [193]. Зокрема, за даними інших міжнародних
організацій, TICCIH (Міжнародний комітет зі збереження індустріальної
спадщини) та Європейської асоціації з промислового туризму очкується
зростання динаміки попиту на промисловий туризм найближчим часом [63;73].
Для здійснення достовірної оцінки стану та динаміки розвитку світового
ринку

послуг

промислового

туризму

пропонується:

1)

використовувати
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показники, що характеризуються доступністю, надійністю й достовірністю,
точністю і ґрунтуються на дослідженнях окремих публікацій зарубіжних вчених
та міжнародних організацій з питань розвитку промислового туризму та
збереження індустріальної спадщини; 2) використовувати розроблений науковометодичний підхід, який включає чотири етапи:
Етап 1. Оцінка нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг
промислового туризму, що включає аналіз положень головних нормативноправових актів, регулюючих різноманітні аспекти суб’єктів туристичного бізнесу,
державного та міжнародного контролю якості туристичних послуг; технічного
регулювання сфери надання туристських послуг.
Етап 2. Оцінка забезпеченості туристичними ресурсами території (регіону),
що містить аналіз природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних,
пізнавальних та інших ресурсів відповідної території, які задовольняють
різноманітні потреби туриста.
Етап 3. Оцінка структури споживання послуг промислового туризму,
параметризовану до ознак туристичного продукту, тобто за видами, формами,
сезонами, терміном, класом обслуговування, використанням транспортних засобів
тощо; аналіз динаміки показників кількості готелів та аналогічних закладів
розміщення,

кількості

спальних

місць

в

готелях;

закладів

харчування;

транспортних підприємств з обслуговування туристів; туристичних підприємств
(туристичних операторів та агентів).
Етап 4. Оцінка економічних показників розвитку промислового туризму, яка
містить аналіз динаміки обсягу та напрямів туристичних потоків, надходження від
туризму, сукупний вклад туризму в ВВП та зайнятість, капіталовкладень в
туристичну галузь.
З використанням запропонованого підходу до оцінки ринку послуг
промислового туризму здійснено аналіз головних показників, тенденцій та
детермінант розвитку.
Етап 1. Оцінка нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг
промислового туризму.
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Постійне розширення туристського обміну зумовило потребу його
міжнародно-правової регламентації, тобто вироблення різних нормативноправових документів як на міжнародному так і національному рівнях, що
регулюють діяльність постачальників туристичних послуг та встановлюють
вимоги до якості таких послуг.
Жодне суспільство не може обійтися без технічного законодавства й
нормативних документів у сфері виробництва продукції та надання послуг, за
допомогою яких контролюється їх якість і гарантується безпека життя, здоров'я
людей, захист їх майна та охорона навколишнього середовища. Діяльністю, що
покликана виконувати ці функції, є стандартизація [194, с.121].
Структурні елементи ринку послуг промислового туризму, виробники та
постачальники послуг, у своїй діяльності тісно взаємодіють між собою, а
ефективність їх діяльності залежить від якості туристичного продукту, який вони
пропонують на ринку, тому невід’ємна умова – здатність оцінити якість
обслуговування, що здійснюється спеціалізованими підприємствами туристичної
індустрії, та обрати ділових партнерів, які надають послуги промислового
туризму відповідно до стандартів, вимог, очікувань та вподобань споживачів
Найважливішим інструментом на міжнародному рівні є стандарти ISO.
Розробкою стандартів ISO в туристичній сфері займається технічний комітет
ISO/TC 228 «Туристичні послуги», який в даний час працює над стандартами в
області промислового туризму та інших послуг, що надаються туристам під час
подорожі.
У 2015 році Міжнародна організація з стандартизації (International
Organization for Standardization, ISO) представила стандарт ISO 13810:2015
«Tourism services - Industrial tourism - Service provision» («Туристичні послуги Промисловий туризм – Надання послуг»), який може бути запроваджено
підприємствами, які займаються туристичною діяльністю та підприємствами, які
прагнуть поділитися практичною інформацією та продемонструвати процеси
виробництва [195].
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В таблиці 2.3 представлено перелік стандартів ISO, що встановлюють
вимоги до постачальників послуг ринку промислового туризму.
Таблиця 2.3
Міжнародні стандарти якості послуг промислового туризму та інших
туристичних послуг
Міжнародний
стандарт

ISO 13810:2015

Назва стандарту

Туристичні послуги –
Промисловий туризм –
Надання послуг.

ISO 14785

Туристичні інформаційні
офіси – Туристична
інформація щодо послуг з
приймання туристів

ISO 18065:2015

Туризм і супутні сервіси –
Туристичні сервіси на
природоохоронних
територіях. Вимоги.

ISO 13009:2015

Туризм і супутні сервіси –
Туристичні послуги для
відпочинку. Вимоги і
рекомендації.

ISO 18513:2003

ISO 22000:
2005

ISO/TS
18234-3:2013

EN 15565 2008

Туристські послуги. Готелі
та інші види засобів
розміщення туристів.
Термінологія
Системи менеджменту
безпеки харчових продуктів.
Вимоги до всіх організацій в
ланцюзі виробництва і
споживання харчових
продуктів
Транспортні системи –
трафік і туристична
інформація
Туристичні послуги. Вимоги
до професійної підготовки та
кваліфікаційних програм для
гідів

Сфера застосування
встановлює загальні вимоги до промислового
туризму, складання турів та екскурсій, що
пропонуються постачальниками послуг, які бажають
передати знання про виробничу і науково-технічної
діяльності, засновані на процесах, ноу-хау, товарів або
послуг; вимоги застосовуються до всіх послуг
промислового туризму (відвідування і додаткові
послуги під час турів та екскурсій), відвідування
промислових об’єктів або промислової спадщини, або
поєднання того й іншого, у тому числі споруд та
обладнання, пов'язаних із такими послугами.
встановлює мінімальні вимоги до якості послуг, що
надаються державними та приватними туристичними
інформаційними центрами будь-якого типу і розміру
для того, щоб вони відповідали очікуванням
споживачів.
встановлює вимоги до туристичних послуг,
безпосередньо на природоохоронних територіях для
того, щоб задовольнити відвідувачів, та забезпечення
збереження ресурсів.
встановлює загальні вимоги та рекомендації для
туристичних операторів; забезпечує сталий розвиток
інфраструктури і надання послуг, в тому числі
правила безпеки, інформація та комунікації,
прибирання та вивезення відходів.
визначення термінів, що використовуються в індустрії
туризму щодо різних видів проживання та інших
супутніх послуг.
призначений тільки для розгляду питань безпеки
харчових продуктів. Підхід, запропонований у даному
стандарті, може бути використаний також для
організації і розгляду інших питань, що мають
відношення до харчових продуктів (наприклад,
етичних проблем та інформованості споживачів).
встановлює методи надання транспортних послуг
встановлює мінімальні вимоги до забезпечення
туристичних гідів навчально-туристичними програми і
програми підвищення кваліфікації.

Джерело: складено автором за даними [195-201]
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На ринку послуг промислового туризму споживач (турист) є ключовою
фігурою при реалізації вимог стандартів на якість туристських послуг, що
надаються, в залежності від якого і знаходиться ціна на реалізований туристичний
продукт туристу. Постачальники послуг на ринку послуг промислового туризму
введенням стандартів на обслуговування, застосування сертифікації послуг
визначають способи і критерії оцінки якості своєї діяльності. Це дозволяє
створити у споживачів впевненість у тому, що послуги надаються туристу і
екскурсантам в рамках чітко визначених норм і правил.
До найбільш важливих характеристик послуг промислового туризму, що
забезпечують її здатність задовольняти певні потреби, слід віднести:
 надійність

(здатність

персоналу

надати

послугу

в

точності

до

встановлених вимог);
 запобігливість

–

заздалегідь

спланувати

варіанти

вирішення

надзвичайних ситуацій та розробку власних принципів роботи;
 конфіденційність. Добре організований інтер'єр, чистота приміщень і
охайний вигляд службовців – зовнішні критерії якості обслуговування;
 доступність, легкість взаємодії з обслуговуючим персоналом;
 комунікативність. Визначається вчасно наданої необхідною інформацією;
 уважне ставлення – характеризується індивідуальним обслуговуванням і
увагою по відношенню до клієнта.
За даними експертів, визначено, що впровадження стандарту ISO
13810:2015 вже відбулось на підприємствах з виробництва продуктів харчування
та напоїв (виновиробничі, шоколадні фабрики та інші) в країнах Західної Європи
[202].
Етап 2. Оцінка забезпеченості туристичними ресурсами території
(регіону).
Попит на послуги промислового туризму передусім обумовлено наявністю в
кожній

країні

світу

відповідних

туристичних

ресурсів

індустріальної спадщини до діючих виробничих підприємств.

–

від

об’єктів
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Відбувається процес гуманізації суспільної свідомості, зростає інтерес
громадськості до історії і культури, в тому числі індустріальної, причому не
тільки регіональної або національної, але й світової. Посилюється інтерес до
використання індустріальної спадщини в освітніх і туристичних цілях [27].
За

даними

ЮНЕСКО

та

Міжнародного

комітету

зі

збереження

індустріальної спадщини в 2015 році у світі налічується 1031 об’єкт Всесвітньої
спадщини з них: природних – 197, змішаних – 32, культурних – 802, специфічною
складовою останніх є об’єкти індустріальної спадщини [62-63;203], кількість та
динаміка яких за 2008-2015 роки відображена на рис.2.7.
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Рис. 2.7. Динаміка кількості об’єктів індустріальної спадщини
за 2008-2015 роки
Джерело: складено автором на основі [62-63;203]

За досліджувані роки, кількість об’єктів індустріальної спадщини зросла на
15%; середньорічні темпи приросту 1,9%. До таких об’єктів відносяться унікальні
виробництва, механізми або устаткування, цінні в архітектурно-історичному
відношенні промислові споруди, транспортна інфраструктура та ін. [203].
Зменшення кількості об’єктів індустріальної спадщини, що зафіксовано в
2010 та 2012 роках обумовлено їх виключенням із загального списку ЮНЕСКО у
зв’язку з тим, що такі об’єкти знаходились під загрозою знищення (Історичні
села Кореї: Хахве і Яндон – у 2010 році; місто Гранд-Бассам – у 2013 році) [203].
В регіональному розрізі, найбільша концентрація об’єктів індустріальної
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спадщини склалась в Європі – 60 таких об’єктів та Америці – 17, дещо менше в
Азії та Тихоокеанському регіоні – 14, Африці та Арабських державах – 6 об’єктів
(рис.2.8).
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Рис. 2.8. Регіональна структура об’єктів світової індустріальної спадщини
Джерело: складено автором на основі [62-63;203]

Об’єкти індустріальної спадщини є додатковою гарантією збереження і
цілісності

унікальних

підвищують

престиж

історичних,
територій

і

культурних,
керуючих

природних
ними

комплексів;

установ;

сприяють

популяризації і розвитку альтернативних видів туризму (в першу чергу,
промислового

та

культурного

туризму).

Разом

із тим,

представниками

Міжнародного комітету зі збереження індустріальної спадщини відзначено:
«Досвід багатьох країн світу, Англії, Німеччини, Франції та інших країн Європи,
засвідчує,

що

об'єкти

світової

індустріальної

спадщини

можуть

бути

визначальними у формуванні попиту на світовому ринку послуг промислового
туризму і впливатимуть на отримання значних доходів, але в деяких регіонах
об'єкти індустріальної спадщини практично не оцінені як туристичні ресурси,
більшість визначних пам'яток не введені у туристичні маршрути, що призводить
до їхнього обмеженого використання... Об'єкти індустріальної спадщини
приваблюють дуже багато туристів. В даний час існує безліч прикладів старих
індустріальних об'єктів, які знайшли економічне майбутнє через промисловий
туризм» [66]. Отже, визначено, що об’єкти індустріальної спадщини розміщені
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дуже нерівномірно. Однак кількісний показник не дає уяви про рівень їхньої
пізнавальної

цінності

й

привабливості

та

придатність

для

організацій

пізнавальних рекреаційних занять або введення у відповідні туристичні
маршрути. В таблиці 2.4 і таблиці В.1 Додатку В наведено головні об’єкти
світової індустріальної спадщини, що отримали свій статус у період із 1990 р. по
2015 р., у регіональному розрізі.
Таблиця 2.4
Головні об’єкти світової індустріальної спадщини станом на 2015 рік
(за Списком об'єктів Світової спадщини UNESCO)
Туристичний регіон
1
Європа та Північна
Америка

Країна
2
Канада
Швеція
Франція
Великобританія
Німеччина
Філіппіни
Індія

Азія та
Тихоокеанський
регіон

Китай
Японія

Головні об’єкти промислового туризму
3
Хед-Смешт-Ін-Баффало-Джамп
Залізоробний завод Энгельсберг
Королівський соляний завод в Арк-е-Сенан і
великий соляний завод у Сален-ле-Бен
Гірничопромисловий ландшафт Бленавона
Стародавні копальні Раммельсберга
Рисові тераси в Філіппінських Кордильєрах
Гірські залізниці Індії
Гора Цинченшань і стародавня зрошувальна
система Дуцзянъян
Срібні копальні Вербами Гинзан

Гірничозаводське місто Потосі
Ландшафт плантацій агави і старовинні
Мексика
підприємства з виробництва текіли
Оман
Оманські іригаційні системи «афладж»
ОАЕ
Культурні об'єкти Аль-Айн: Хафіт, Хілі
Арабські держави
Пам'ятники перлового промислу в околицях
Бахрейн
Мухаррака
Нігерія
Культурний ландшафт Сукур
Африка
Ааправаси-Гхат – імміграційний
місто Порт-Луї
термінал
Джерело: складено автором на основі [62-63;203]

Латинська Америка
та Карибський
басейн

Болівія

Окрім об’єктів індустріальної спадщини ресурсну базу ринку послуг
промислового

туризму

складають

і

сучасні

виробничі

підприємства.

Американською Асоціацією досліджень в туризмі та провідними туристичними
операторами США компанії «Visit USA» складено перелік найбільш відвідуваних
об’єктів промислового туризму [204-206], дещо перелік має невпорядкований
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характер. Таким чином, список був сформований та структурований за
туристичними регіонами та субрегіонами світу (таблиця В.2 Додатку В). Головні
приклади таких об’єктів представлено у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Головні об’єкти промислового туризму за даними Американської Асоціації
досліджень в туризмі та туристичних операторів компанії «Visit USA»

Європа

Туристичний
регіон
світу

Країна

Головні об’єкти

Характеристика

Ірландія

«Бушмілс»,
лікерогорілчаний
завод

завод відкритий для відвідувачів 7 днів на тиждень, де
туристи отримують екскурсію по спиртзаводу з 400річною історією (дегустація віскі та можливість
покупок)

Словаччина

Америка

АзіатськоТихоокеанс
ький регіон

Чехія

Японія

Близький
Схід

США

ОАЕ

на даний момент на Братиславському заводі
виробляють автомобілі Volkswagen Touareg, Audi Q7 і
кузови для Porsche
Skoda and Tatra Чеські автовиробники "Skoda" та "Tatra", традиційні
заводи
чеські марки, які відомі всьому світу
Музей
розповідає про важливість винахідництва і відкриттів
Момофуку Андо на прикладі історії розчинної локшини, яка стала
інстант- рамена новою культурою їжі
Нучі-Ману
солі, зроблені в Окінаву, які багаті мінералами, були
соляний завод
записані у в Книгу рекордів Гіннеса в 2000 році.
пропонують популярний тур по заводу (найбільший
Боїнг
завод у світі), де збираються Боїнг 747, 767, 777 і 787
літаки.
Cornings Музей ймовірно, найвідоміший у світі музей посуду із скла.
скла
Музей представлено тисячами експонатів
Крайола,
являє собою мініатюрну фабрику по виробництву
фабрика
фломастерів
фломастерів
Volkswagen
Bratislava

Світ Феррарі,
тематичний
парк

це перший і єдиний тематичний парк торгової марки
Феррарі не тільки в ОАЕ, але і у всьому світі;
підходить для любителів швидкості і гострих
відчуттів будь-якого віку.

Джерело: складено автором за даними [204-206]

Сучасний промисловий туризм добре розвинений у США, з європейських
країн – у Франції, Великобританії, Німеччині та Нідерландах. Франція
відрізняється особливим розвитком цього виду туризму – понад 1,7 тис. компаній
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пропонують екскурсії по своїх територіях: цехах і виробничих об’єктах. Деякі
країни спеціалізуються на тематичних промислових турах [204-206].
Етап 3. Оцінка структури споживання послуг промислового туризму.
За дослідженнями Асоціації туристичної індустрії США структури
споживання на світовому туристичному ринку та поведінки покупців, проведені
під керівництвом та підтримки Всесвітньої туристичної організації [223],
дозволяє проаналізувати сучасну тенденцію та особливості споживання на ринку
послуг промислового туризм, що характеризується динамічністю даних.
Соціологічними дослідженнями Асоціації туристичної індустрії США [207]
виявлено чотири головних видів мотивацій, на основі яких споживачі обирають
тури та екскурсії до різних об’єктів промислового туризму – пізнавальні та
дослідницькі: нові враження та пригоди; пізнання себе та природи; обмін
досвідом різних підприємств; формування нових вражень. Вищезазначені
мотивації стали підґрунтям для сегментації туристів дослідниками до різних
об’єктів промислового туризму (рис.2.9).
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Рис. 2.9. Структура споживання послуг промислового туризму в світі
(за видами об’єктів промислового туризму)
Джерело: складено автором за даними [1,207]

Структура споживання послуг промислового туризму за видами об’єктів,
що відвідують туристи зазнала незначних змін до 2014 року. Основні зміни
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відбулися у зв'язку із зміною ставлення людиною до: природи (потреби у
спілкуванні з природою, в охороні природи); існуючих засобів життя (потреби у
засобах виробництва і предметах споживання); себе та інших людей (потреба у
самовираженні, саморозвитку, у соціальному статусі, спілкуванні) [207]. Так,
протягом досліджуваних років, з 2008-2014 років, найбільший інтерес у туристів
представляють виробничі підприємства – 40% відвідувачів у 2014 році. В цьому
же році підвищився інтерес до об’єктів промислової спадщини (+2%).
Учасниками є туристи, головною мотивацією яких є «природа та активний
відпочинок, пізнання нового». Найчастіше споживачами таких послуг є
подорожуючі з урбанізованих міст, привабливою можливістю для яких є
отримання нових вражень та пізнання оточуючого світу [207].
Сезон та термін перебування туристів визначають ритмічність роботи ринку
послуг промислового туризму і ґрунтуються, перш за все, на особливостях
конкретної місцевості та території. Відповідно до цього туристичний потік має
незначні коливання протягом року, що говорить про його стійкість та слабо
виражену сезонність туристичної активності або, навпаки, значні коливання
попиту, що обумовлює наявність «гарячих» та «мертвих» сезонів. Узагальнені
дані досліджень Асоціації туристичної індустрії про ритмічність роботи на ринку
послуг промислового туризму продемонстровано на рис.2.10.
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Рис. 2.10. Структура споживання послуг промислового туризму (за сезоном)
Складено автором за даними [1, 207]
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У 2014 році в літній період часу року, який вважається періодом відпусток і
канікул, попит на послуги промислового туризму знижується на 2%, незначний
підйом спостерігається в зимній (+1%) та весняний періоди, незмінним
залишається попит на послуги промислового туризму восени. Такі результати
дають підстави стверджувати, що промисловий туризм є несезонним видом
туризму, розвиток якого в світових масштабах веде до згладжування сезонних
коливань. Тому, більш широке поширення промислового туризму по світу може
остаточно вирішити проблему сезонності, зробивши його популярним серед
населення різних країн.
Формування туристичного продукту охоплює розробку маршрутів і
пакетування товарів і послуг, необхідних для задоволення потреб туристів під час
подорожування за певним маршрутом. До основних послуг промислового
туризму

відносяться

перевезення,

харчування,

розміщення,

організація

відвідувань об'єктів промислового туризму, забезпечення відпочинку. Кожна
послуга, що надається туристу під час подорожі відповідає класу обслуговування,
що визначається організацією обслуговування і залежить від купівельної
спроможності споживача. Кожному класу обслуговування відповідають певні
умови надання послуг розміщення, харчування, транспортування, екскурсійного
обслуговування та ряду додаткових послуг.
При виборі типів проживання виробникам послуг з промислового туризму
необхідно враховувати: розташування, цінову політику, рівень сервісу і бюджет
споживачів. Виходячи з уподобань туристів обирати один з основних типів
розміщення, які найчастіше представлені на туристичному ринку: хостел, готель,
апартаменти,

мотелі,

кемпінги

та

інші.

Структуру

споживання

послуг

промислового туризму за класифікацією проживання в світі за 2008 та 2014 роки
наведено на рис.2.11.

107
2014

2008

5%

6%

21%

24%

36%

8%

7%

29%
2-3*

37%

4*

5*

30%
хостели

інше

Рис. 2.11. Структура споживання послуг промислового туризму в світі
(за типами проживання)
Складено автором за даними [1, 207]

За даними АТІ США [207] для організації подорожей з промислового
туризму для туристів найчастіше обираються готелі 2-3*. По-перше, такий вибір
типу готелів є більш бюджетним за інші; по-друге, подорож з метою
промислового туризму може включати зміну проживання декілька раз, адже
об’єкти інтересу по маршруту можуть знаходиться в різних містах країни. Так,
готелі 2-3* обирало 37% споживачів у 2014 році, що на 1% більш ніж у 2008 році.
Також, спостерігаються зміни у виборі типу проживанні – хостел. У
порівнянні з 2008 роком вибір споживачів цього типу розміщення збільшився на
3% у 2014 році. Однак, незважаючи на те, що хостели відносяться до бюджетного
сегменту ринку, туристи насторожено ставляться до цього типу розміщення,
вважаючи, що в цьому випадку цінова політика не кращим чином позначається на
якості [207].
Готелі 4* у 2014 році обрали 30% споживачів під час подорожування з
метою промислового туризму. У порівнянні з 2008 роком відбулось незначне
збільшення у виборі цього типу розміщення. Незначним попитом користуються
готелі 5*, за шість років вибір споживачів такого типу розміщення зменшився на
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1%, адже готелі є найбільш дорогим, але разом з тим і більш комфортабельним і
зручним способом розміщення. Згідно досліджень АТІ такий тип розміщення
обирають

споживачі,

максимальному

які

мають

комфорту

і

гнучкий

зручності

бюджет,
і

не

віддають

перевагу

сприймають

варіант

самообслуговування на відпочинку [207].
Для туристів поряд із вибором типу розміщення постає вибір харчування.
На вибір туристів постачальники на ринку послуг промислового туризму
пропонують наступні види харчування: OB – тільки ліжко (без харчування), BB –
сніданок, HB – напівпансіон (сніданок, вечеря), FB – повний пансіон (сніданок,
обід, вечеря), AI – все включено. Структура споживання послуг промислового
туризму за типом харчування наведена на рисунку 2.12.
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Рис. 2.12. Структура споживання послуг промислового туризму в світі
(за типом харчування)
Джерело: складено автором за даними [1, 207]

За дослідженнями АТІ США [207] найбільш поширеним типом харчування
туристів під час подорожі з промислового туристу є HB – 33% (+2%) та BB – 28%
(+3%), тоді як зменшується попит на такі варіанти харчування як OB та UAI (по
-1% кожний). Слід зазначити, що тип харчування, BB та HB, найпоширеніші
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варіанти в бюджетних готелях 3-4 зірок, в Європі та на Американському
континенті. Враховуючи те, що програма туру може бути насиченою екскурсіями
по об’єктах промислового туризму, така система харчування для туристів є
оптимальною.
Промисловий туризм визначається як активний відпочинок [193] і
пов'язаний з пересуванням за межі постійного місця проживання. Транспорт є
важливим для розвитку світового ринку послуг промислового туризму.
На транспорт припадає основна частка в структурі ціни туру. У залежності
від тривалості, дальності подорожі ця частка коливається від 20 до 60 % [208].
Структура споживання на ринку послуг промислового туризму (за способом
транспортування) представлена на рис.2.13.
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Рис. 2.13. Структура споживання послуг промислового туризму в світі
(за способом транспортування)
Джерело: складено автором за даними [207]

Найбільш

швидкісний,

повітряний

транспорт,

виконує

пасажирські

перевезення як усередині країни, так і в міжнародному сполученні. Такий вибір
способу транспортування, (+2%) споживачів з 2008 до 2014 року, обумовлюються
постійним розширенням географії подорожей з метою промислового туризму і
стійкою тенденцією скорочення термінів поїздок. Одночасно зростає конкуренція
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на ринку послуг промислового туризму, у зв’язку з тим, що перед виробниками
послуг постає питання підвищення конкурентоспроможності туристичного
продукту та залучення нових споживачів.
Внаслідок підвищення попиту на короткострокові тури, які передбачають
авіаційні перевезення, одним зі шляхів зниження собівартості туристичного
продукту є ефективна комерційна взаємодія з авіакомпаніями, за якої туристичні
підприємства отримують можливість перевезення своїх туристів за зниженими
тарифами [209, с.90].
Автомобільний транспорт на ринку послуг промислового туризму зазвичай
використовується при організації подорожей в межах одного регіону, або під час
екскурсій. Вибір такого способу транспортування обрало 33% споживачів, що на
2% менше ніж у 2008 році. Перевезення залізничним транспортом у 2014 році
обрало 10% споживачі послуг промислового туризму (-1%). Зменшення відбулось
за рахунок вибору споживачами авіатранспорту під час подорожі на дальні
відстані.
Отже, послугою з промислового туризму вважається комплекс послуг з
задоволення

різноманітних

потреб

туриста:

у

відпочинку,

харчуванні,

переміщенні транспортуванні, відвідуванні об’єктів за інтересом та інше, які
сприяють забезпеченню мети подорожі. У виборі послуг на промисловий туризм
впливають наступні чинники: недостатньо коштів для відпочинку на престижних
курортах; нетривалі туристичні подорожі, відсутність сезонності на послуги,
близькість до природи та можливість пізнання оточуючого світу; реальні
можливості залучитися до процесів виробництва; потреба у спокої та у
розміреному ритмі життя.
Етап 4. Оцінка економічних показників розвитку промислового туризму.
У зв‘язку з тим, що у статистичних базах ЮНВТО не відображено
інформацію щодо статистичних показників раніше 2008 року, динаміка кількості
міжнародних прибуттів та темпи приросту проаналізовано на основі даних до
2014 року.

111
За даними ЮНВТО [193], в 2014 році зафіксовано 500,98 млн. прибуттів з
метою промислового туризму, тоді як у 2008 році – 419,99 млн. осіб, що на
80,99 млн. більше. Протягом досліджуваного періоду – з 2008 р. до 2014 р. –
спостерігається помірна тенденція розвитку промислового туризму, середньорічні
темпи приросту прибуттів складають 3,14%. Динаміку кількості міжнародних
прибуттів з метою промислового туризму в регіональному розрізі і в цілому по
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Рис. 2.14. Міжнародні прибуття з метою промислового туризму
(в регіональному розрізі та світ в цілому), за 2008-2014 роки
Джерело: складено автором за даними [1, 193]

Найбільшого розвитку промисловий туризм зазнав в Європі. Регіон
продовжує утримувати лідерство за кількістю прибуттів, що пояснюється
сусідством невеликих країн, які стимулює чисельні потоки туристів до
короткотермінових

подорожей

із

перетинанням

кордонів;

розвиненою

туристичною інфраструктурою і високим рівнем транспортного обслуговування;
наявністю великої кількості визначних індустріальних пам'яток світового
значення; широким асортиментом туристичних продуктів – від подорожей до
об’єктів, що представляють індустріальну спадщину до різних виробничих
підприємств та ін.; наявністю висококваліфікованого персоналу. Так, в Європі

112
спостерігається позитивна тенденція щодо розвитку промислового туризму, про
що свідчать показники: у 2014 році Європу відвідало 248,2 млн., що на 7% більше
ніж у 2008 році, середньорічні темпи приросту 1,5%.
На відміну від Європейського регіону в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні
середньорічні темпи приросту є найшвидшими (+8,9%), що цілком відповідає
світовій тенденції розвитку туризму. З 2008 року кількість міжнародних
прибуттів з метою промислового туризму збільшилась на 51% (або на 20,84 млн.).
На американський туристичний регіон приходиться 36,7% прибуттів з
метою промислового туризму, і займає другу позицію після Європейського
регіону. Так, у 2014 році зафіксовано 184,20 млн. прибуттів до Американського
регіону, що на 32,80 млн. більше ніж у 2008 році. Середньорічні темпи приросту
складають +4%.
Кількість міжнародних прибуттів з метою промислового туризму, за
досліджуванні роки (2008-2014 роки) в Африці збільшилась на 10,6%, Близькому
Сході на 16,7%. Африка і Близький Схід, відвідуваність яких збільшується
порівняно швидко, при низьких абсолютних значеннях показника чинять слабкий
вплив на світову динаміку розвитку промислового туризму.
Отже, аналіз стану світового ринку послуг промислового туризму дозволив
визначити наступні тенденції: здійснюються заходи щодо підвищення якості
послуг промислового туризму; збагачення ринку послуг промислового туризму
об’єктами індустріальної спадщини; фіксується збільшення попиту на тури та
екскурсії до об’єктів індустріальної спадщини та виробничих підприємств;
відсутність сезонних коливань, що свідчить про ритмічність роботи на ринку
послуг промислового туризму; збільшується структура споживання послуг
промислового туризму за типом проживання - 2-3*; збільшується структура
споживання послуг промислового туризму за типом харчування – BB та HB;
підвищується роль авіаційних перевезень у загальній структурі споживання
послуг промислового туризму за способом транспортування; зростає кількість
міжнародних прибуттів з метою промисловою туризму, що цілком відповідає
світовій тенденції розвитку туризму.
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2.3. Особливості розвитку європейського ринку послуг промислового
туризму
За

даними

ЮНВТО,

Європейський

туристичний

регіон

є

самим

перспективним з точки зору організації промислового туризму (49% прибуттів).
Його розвитку сприяє ряд важливих природних, культурно-історичних та
соціально-економічних

чинників.

У

2014

році

було

зафіксовано

607,7 млн. міжнародних прибуттів. Слід констатувати, що найбільша частка
прибуттів в рамках Європейського регіону припадає на країни Європейського
Союзу – 78% [203].
Із використанням науково-методичного підходу, що запропонований для
оцінки розвитку ринку послуг промислового туризму у підрозділі 2.2,
проаналізуємо стан європейського ринку послуг промислового туризму з метою
виявлення особливостей та закономірностей його розвитку.
Етап 1. Оцінка нормативно-правового забезпечення якості на ринку послуг
промислово.
Детальна оцінка забезпечення якості на ринку послуг промислового
туризму представлена у підрозділі 2.2.
Наведені стандарти є одним з ефективних інструментів регулювання
європейського ринку послуг промислового туризму, що дозволяє впливати як на
постачальників, так і на виробників туристичних послуг; призначені для
встановлення мінімально необхідних вимог, які роблять будь-яку послугу
відповідати своєму призначенню за формалізованими критеріями надійності,
безпеки, якості і т.п. Разом із тим, у правовому регулюванні якості послуг на
ринку послуг промислового туризму країни-члени ЄС роблять акцент на
забезпеченні безпеки послуг для споживачів та довкілля на національному та
міжнародному рівнях.
Етап 2. Оцінка забезпеченості туристичними ресурсами території
(регіону).
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Промисловий туризм добре розвинений у багатьох європейських країнах, де
значним попитом користуються екскурсії до об’єктів індустріальної спадщини та
на виробничі підприємства, для яких промисловий туризм став маркетинговим
заходом,

що

сприяє

формуванню

позитивного

іміджу

підприємства

та

збільшенню об’ємів продажу її продукції [210]. Так, в 2016 році в ЄС
нараховується 28 об’єктів індустріальної спадщини, що на 8 об’єктів менш ніж у
2008 році [203]. В таблиці 2.6 наведено перелік головних об’єктів індустріальної
спадщини ЮНЕСКО, що знаходяться в ЄС.
Таблиця 2.6
Головні об’єкти індустріальної спадщини ЮНЕСКО в ЄС,
станом на 2016 рік
Країна
Об’єкти індустріальної спадщини
Австрія
The Semmering Railway from Vienna to Graz
Бельгія
The 4 Lifts on the Canal du Centre
Бельгія
The Major Mining Centres of Wallonia
Фінляндія
Verla Board Mill in southern Finland
Франція
Royal Salt Works at Arc-et-Senens in eastern France
Франція
Nord-Pas du Calais Mining Basin
Франція
Canal du Midi in South Eastern France
Німеччина
Mines of the Upper Harz Mountains
Німеччина
Völklingen Iron Works, Saarland
Німеччина
Zollverein Coal Mine, Essen
Німеччина
The Fagus Factory, Alfeld. Lower Saxony
Італія
The Rhaetian Railway (also in Switzerland)
Нідерланди
Mill Network at Kinderdjijk-Elshout, Rotterdam
Нідерланди
D.F. Wouda Steam Pumping Station, Friesland
Норвегія
The Mining Town of Røros, east of Trondheim
Польща
Wieliczka Salt Mine, Krakow
Іспанія
Vizcaya Bridge, Bilbao
Швеція
Engelsberg Ironworks, west of Stockholm
Швеція
Mining area of the Great Copper Mountain, Falun
Швеція
Grimeton Radio Station, southern Sweden
Швейцарія
Rhaetian Railway (also in Italy)
Швейцарія
La Chaud de Fonds / Le Locle Watchmaking Towns
Великобританія
Ironbridge Gorge, Shropshire
Великобританія
Blaenavon Industrial Landscape, South Wales
Великобританія
Derwent Valley Mill, Derbyshire
Великобританія
New Lanark, southern Scotland
Великобританія
Saltaire, Yorkshire
Великобританія
Pontcysyllte Aqueduct & Llangollen Canal, north Wales
Джерело: складено автором за даними [203]
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Найбільша концентрація об’єктів індустріальної спадщини в ЄС склалась у
Великобританії, Франції, Німеччині, Швеції. Сьогодні, все більше країн-членів
ЄС почали організовувати тури та екскурсії до об’єктів індустріальної спадщини
як додаткового засобу структурної перебудови [210, с.30-31]. Відповідні програми
різного рівня були прийняті у цьому напрямку в Бельгії, Великобританії, Іспанії,
Італії, Франції та ін., створено «Європейський маршрут виробничої спадщини»
(«European Route of Industrial Heritage» (ERIH)), який починається у британському
Айренбріджі і закінчується на території німецького Руру. Проект ERIH
запроваджується коштами фондів Європейського Союзу: «нові форми туризму,
які розвиваються на основі індустріальної спадщини відіграють важливу роль у
відроджені промислових районів, допомагаючи їм будувати краще економічне
майбутнє» [211, с.2].
Сьогодні в ЄС існує декілька програм, спрямованих на збереження
культурного та історичного значення промислових об’єктів: ENVREG – кампанія
проти забруднення узбережних територій; INTERREG – кооперація країн для
підтримки туризму; RECHAR – інвестиції в розвиток туризму колишніх вугільних
районів; REGIS – інвестиції для підтримки альтернативного туризму з
врахуванням умов навколишнього середовища [212, с.3]. Програми по зміні
функціонального

призначення

індустріальних

територій

реалізовані

у

Великобританії, Ірландії, Німеччині, Фінляндії.
За даними комітету Європарламенту з питань транспорту та туризму
визначено, що найбільш привабливими для туристів та екскурсантів, що
подорожували з метою промислового туризму в ЄС стали підприємства з
виробництва харчових продуктів та напоїв – 38%, автотранспортних засобів –
31%, парфумерних та косметичних засобів – 11%, скла та виробів зі скла – 9%,
текстильне виробництво – 11% [210]. Приклади виробничих підприємств –
об’єктів промислового туризму представлено в табл.2.7 і у Додатку Д.
Основною

тенденцією

останніх

років

є

організація

комплексних

індустріальних парків та індустріальних комплексів. Класичними прикладами є
тематичний парк Volkswagen’s Autostadt поряд з заводом в Німеччині, що є
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офіційно відкритими для туристів і входить до числа зразкових зон промислового
туризму [210].
Таблиця 2.7
Виробничі підприємства як об’єкти промислового туризму в
Європейському Союзі
№
з/п

Підприємство –
об’єкт
промислового
туризму

Країна

1

BMW Group

Німеччина

2

Daimler

Німеччина

3

Fiat Chrysler
Automobiles

Великобрит
анія
Великобрит
анія

4

General Motors

5

Peugeot

Франція

6

Porsche Automobil
Holding

Німеччина

7

Renault

Франція

Skoda

Чехія

Volkswagen
Group
Associated British
Foods

Німеччина

11

Danone

Франція

12

General Mills

США

13

Nutreco

Нідерланди

8
9
10

14

Ostravar

15

Cadbury World

16

Villeroy and Boch
Saarland Porcelain
Factory

Великобрит
анія

Чеська
Республіка
Великобрит
анія
Німеччина

Галузь
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Автопромисло
вість
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виготовлення
посуду

Середня
чисельність
відвідувачів
на рік

№
з/п

2930000

17

1000570

18

270000

19

Підприємство –
об’єкт
промислового
туризму
Wedgwood
glassworks
British Nuclear
Fuel
W.R.Outhwait and
Ropemakers
Cumberland
Pencils Factory

Галузь

Середня
чисельність
відвідувачів на
рік

Великобританія

Виготовлення
посуду

100000

Великобританія

Технології

100000

Великобританія

Технології

120000

Країна

Великобританія

1200000

20

170000

21

Autostadt

Німеччина

1100000

22

Bushmills

Великобританія

65000

23

Waterford Crystal

Великобританія

Guinness
Storehouse
Plymouth Gin
Distillery
Carlsberg
Brewery
Heineken
Brewery

Великобританія

Fragonard Factory

Франція

Caves de la Veuve
Clicquot
Perugina chocolat
e factory

Франція

63700

24

1640000

25

315000

26

500000

27

20000

28

300000

29

17000

30

500000

31

Hennessey

Франція

100000

32

Nestle

Швейцарія

Великобританія
Данія
Нідерланди

Італія

Виробництво
олівців
Автопромисло
вість
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв
Виробництво
їжі та напоїв

80000
2000000
50016
98000
1500000
800000
400000
730000
1800000
800000
640000
88000
650000

Джерело: складено автором за даними [210]

Більше двох мільйонів відвідувачів на рік у BMW Group та Autostadt в
Німеччині.

За

ствердженнями

представників

Європейської

асоціації

з

промислового туризму, з 2008 до 2013 року Autostadt та BMW Group відвідало
майже 80 млн. осіб, про що свідчить, продані у 2013 році, 75 000 річних
абонементів на відвідування. Частка відвідувачів, що вперше побували в парку
Autostadt, досягла приблизно 40% - достатньо для того, щоб забезпечити
постійний потік, тоді як в BMW Group – 52%. Більше половини туристів
приїжджають з інших країн. Близько 43% з сусідніх країн, 33% - у чотирьох
годинах їзди, решта 24% міжнародні туристи [73].
За кількістю річних відвідувань поряд із BMW Group та Autostadt слід
відзначити Fragonard Factory (Франція) – 1,8 млн. відвідувачів на рік та Guinness
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Storehouse (Великобританія) – 1,5 млн. відвідувачів, Porsche Automobil Holding
(Німеччина) – 1,1 млн. відвідувачів на рік.
Етап 3. Оцінка структури споживання послуг промислового туризму.
За досліджуванні роки (з 2009 року до 2013 року) відбулось збільшення
загальної кількості підприємств – суб’єктів ринку послуг промислового туризму
майже на 2% (табл.2.8).
Таблиця 2.8
Динаміка кількості підприємств на ринку послуг промислового туризму в
Європейському Союзі, 2009-2013 роки

Постачальники туристичних послуг
Роки
Заклади
розміщення
2009
2011
2012
2013
13/09

Заклади
харчування

Підприємства
транспортування

Кількість підприємств/закладів
267000
1518984
1122086
271183
1535685
1132736
273716
1551476
1142551
289788
1554766
1156891
8,53
2,36
3,10
Джерело: складено автором за даними [213]

Підприємства з
виробництва та
реалізації
туристичних
послуг
Туристичні
оператори та
агенти

Всього

89615
90173
91898
98655
10,09

2997685
3029777
3059641
3100100
3,42

Найбільші темпи приросту за кількістю підприємств на ринку туристичних
послуг припадають на підприємства з виробництва та реалізації послуг
промислового туризму – (+10,09%). Серед постачальників на ринку послуг
промислового туризму найшвидші темпи приросту демонструють заклади
розміщення (+8,53%) з 2009 р. до 2013 р. За даними HOTRECA, національна
торгова асоціація, яка представляє готелі, ресторани, кафе та аналогічні установи
в ЄС, значно зростає кількість готелів 2-3*: «В Європі продовжує свою позитивну
динаміку готелі 2-3* з істотним зростанням в 2013 році (+2.9%). Спостерігається
зростання у деяких країнах-членах Європейського Союзу, зокрема, в Західній і
Центральній Європі» [214, с.18].
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Помірні темпи приросту відмічено серед підприємств транспортування та
закладів харчування на ринку послуг промислового туризму. За 2009-2013 роки
кількість транспортних підприємств зросла на 3,1%. Визначено, що найбільшу
кількість

становлять

підприємства

наземних

перевезень

(залізничні

та

автомобільні транспортні підприємства) – 916,3 тис. од. у 2013 році, тоді як лише
+2,36% закладів харчування, у підсумку з 151,9 тис. закладів харчування у 2009
році їх кількість збільшилась до 155,4 тис. закладів у 2014 році.
Загалом,

спостерігаються

позитивні

тенденції

основних

показників

діяльності підприємств ринку туристичних послуг, збільшення яких приносить
велику вигоду: споживачам – туристичний продукт та послуги; населенню –
робочі місця, бізнесменам – прибуток.
Структура подорожей з промислового туризму за тривалістю за 2008-2013
роки в ЄС свідчить про зростання фактичної кількості короткотривалих
подорожей (з 1 до 3 ночі) на 108,2%. Як наслідок, частка коротких поїздок в
загальному обсязі туристичних поїздок зросла з 44% у 2008 році до 53% у 2013
році – збільшення на 8 процентних пунктів. Зміни у структурі споживання послуг
промислового туризму за тривалістю подорожі представлена в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9
Структура споживання послуг промислового туризму за тривалістю
подорожі в Європейському Союзі, 2008-2013 роки
Темп приросту подорожей промислового
туризму (2000-2014рр), %
Всього подорожей з промислового
туризму
Короткотривалі подорожі (1-3 ночі)
Довготривалі подорожі (>4 ночі)
Внутрішні подорожі
Виїзні подорожі
Коротко тривалі внутрішні
подорожі
Короткотривалі внутрішні
подорожі в інші країни-члени ЄС
Короткотривалі виїзні подорожі

Частка у загальній кількості
подорожей промислового туризму,
%
2008
2011
2012
2013

Абсолютні
зміни ринкової
частики, %
пунктів

136,6

100

100

100

100

-

180,2

44

50

51

53

+9

93,0

56

50

49

47

-9

182,6
90,6

74
26

75
25

78
22

77
23

+3
-3

10

15

13

13

+3

30

30

35

35

+5

4

5

3

5

+1

183,1
177,3
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Продовження таблиці 2.9
Довготривалі внутрішні подорожі
Довготривалі внутрішні подорожі
в інші країни-члени ЄС
Довготривалі виїзні подорожі

95,7
90,3

12

10

10

9

-3

22

20

20

20

-2

22

20

19

18

-4

Джерело: складено автором заданими [210]

Аналіз змін в поведінці або перевагах туристів в короткотривалих
подорожах показав, що майже 9 з 10 таких подорожей було здійснено в межах
країн-членів ЄС. За період 2008-2013 років, цей сегмент збільшився на 183,1% і
збільшив свою ринкову частку з 40% до 48% всіх туристичних поїздок, відносне
збільшення на 8 процентних пунктів. Другим найбільш швидко зростаючим
сегментом є короткотривалі подорожі за межі ЄС (+177,3%), який досягає 5%
частки у загальному числі туристичних поїздок, здійсненних жителями ЄС.
Окрім того, основні відмінності розподілу подорожей з метою промислового
туризму за видами можна спостерігати в країнах Європейського Союзу. Розподіл
частки внутрішніх та виїзних подорожей представлено на рис. 2.15.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%

Внутрішні подорожі

Виїзні подорожі

Рис. 2.15. Структура споживання послуг промислового туризму за видами
подорожей в Європейському Союзі, 2013 рік
Джерело: складено автором заданими [210]
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Відповідно розподілу частки внутрішніх та виїзних поїздок за країнами в
ЄС переважає внутрішній туризм, тобто подорожі в межах ЄС. Найбільша частка
внутрішніх подорожей спостерігається у Франції (95%), Іспанії (97%), Чеській
Республіці (93%), Польщі (91%). Тільки в п’ятьох державах-членів ЄС, виїзні
подорожі складають більше половини всіх туристичних поїздок: Люксембург
(72%), Мальта (85%), Швейцарія (70%), Данія (70%).
Щодо участі населення у подорожах промислового туризму слід виділити
шість основних підгруп: група людей у віці від 15 до 24 років, від 25 до 34 років,
від 35 до 44 років, від 45 до 54 років, від 55 до 64 років; від 65 до і більше. Інтерес
в подорожах з промислового туризму спостерігається за всіма підгрупами, а
найбільш активну участь в подорожах приймають люди віком від 15 до 44 років.
За всіма віковими групами переважають внутрішні подорожі з промислового
туризму (рис.2.16).
100%
90%
80%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
Від 15 до 24
років

Від 25 до 34
років

Внутрішні подорожі

Від 35 до 44
років

Від 45 до 54
років

Внутрішні та виїзні подорожі

Від 55 до 64
років

65 років і
старше

Виїзні подорожі

Рис. 2.16. Розподіл частки внутрішніх та виїзних подорожей з промислового
туризму за віковими групами населення, ЄС-28, 2014 р.
Джерело: складено автором заданими [210]

Відповідно, подорожам з промислового туризму в межах ЄС найбільшу
перевагу віддають люди віком від 45 до 54 років. Частка внутрішніх подорожей в
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цьому сегменті становить 68,8%, виїзних подорожей - 21,8%; виїзні та внутрішні
подорожі

становлять

9,4%.

Найбільшу

кількість

виїзних

подорожей

з

промислового туризму здійснюють люди віком від 25 до 44 років та від 65 років і
більше. В цих віковій групі виїзні подорожі складають від 26-27%, тоді як в інших
від 16 до 24%. Особи старше 65 років здійснюють найдовші поїздки серед усіх
туристів ЄС, проводячи в середньому по 12 ночей в кожну поїздку. Туристи у віці
від 25 до 44 років зазвичай роблять короткі подорожі, у порівняні із іншими
віковими категоріями, що можна пояснити більшою їх зайнятістю, відповідно як і
в інших вікових групах переважають внутрішні подорожі – в 53%.
Розвиток і розширення внутрішнього ринку послуг промислового туризму в
Європейському Союзі відбувається на основі потреб та вимог споживачів.
Прикладом цього може служити той факт, що згідно проведених досліджень
комітетом Європарламенту з питань транспорту та туризму, в ЄС на тури та
екскурсії з метою промислового туризму припадає більше половини всіх
подорожей, проведених резидентами на території ЄС у 2013 році (табл. 2.10)
Аналіз структури туристичних потоків промислового туризму свідчить про
те, що основними країнами, які генерують найбільші туристичні потоки для країн
ЄC є Німеччина та Великобританія. В структурі потоків туристи з Німеччини є
«першим ринком» для восьми країн: Чехії, Хорватії, Італії, Латвії, Литви,
Угорщини, Австрії та Польщі; «другим ринком» для Словенії, Словаччини,
Португалії, Іспанії, Швеції, Великобританії. Так, туристи з Великобританії є
«першим ринком» для Бельгії, Греції, Іспанії, Франції, Ірландії, Кіпру,
Нідерландів та Португалії. Туристи зі Швеції є «першим ринком» для Данії та
Фінляндії; з Бельгії для Люксембургу; з Фінляндії для Естонії та ін. Отже,
найбільш потужними є туристичні потоки між сусідніми державами. Найбільший
туристичний потік до країн ЄС серед іноземних туристів генерують туристи з
США – 7%. Туристи з США є «другим ринком» для Ірландії, «третім ринком»
для Італії, Нідерландів та Польщі.
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Етап 4. Оцінка економічних показників розвитку промислового туризму.
На підставі окремих досліджень комітету Європарламенту з питань
транспорту та туризму визначено динаміку попиту на промисловий туризм в
країнах-членах Європейського Союзу (рис.2.17).
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Рис. 2.17. Динаміка кількості туристів та екскурсантів з промислового
туризму, витрат туристів та екскурсантів в Європейському Союзі
Джерело: складено автором за даними [210]

За

досліджувані

роки

спостерігаються

помірні

темпи

розвитку

промислового туризму в ЄС. Так, за 2009-2014 роки попит на промисловий
туризм збільшився на 0,51%, зокрема збільшується попит на короткотривалі
подорожі (екскурсії (до 24 годин)) на 2,72%. Разом із тим, зростають витрати
туристів на здійснення подорожей з метою промислового туризму: витрати на
короткотривалі подорожі збільшились на 2,2%; на довготривалі на 2,3%. Середні
показники витрат туристів за день відвідування складають 28 євро [210, c.36].
Регіональний розподіл кількості туристів та екскурсантів з промислового
туризму, витрат туристів та екскурсантів в Європейському Союзі наведено в
таблиці 2.11 і Додатку Ж. Лідируючими країнами в ЄС за кількістю туристів та
екскурсантів з промислового туризму протягом досліджуваних років залишаються
Німеччина (5,95 млн. туристів та 65,85 млн. екскурсантів у 2014 році), Франція
(2,14 млн. туристів та 15,73 млн. екскурсантів), Італія (1,67 млн. туристів та
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14,22 млн. екскурсантів), а також Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія,
Австрія, Португалія та Чехія. Найшвидші темпи зростання інтересу до
промислового туризму спостерігаються в таких країнах ЄС: Латвія (на 33,33%),
Болгарія (на 17,65%), Литва (на 17,65 %), Естонія (на 16,28%).
Таблиця 2.11
Регіональний розподіл кількості туристів та екскурсантів з промислового
туризму, витрат туристів та екскурсантів в Європейському Союзі
Країна-член ЄС

Туристи,
млн. осіб

ТП

Екскурсанти,
млн. осіб

ТП

Витрати
туристів,
млн. євро

ТП

Витрати
екскурсантів,
млн. євро

ТП

2009

2014

14/13

2009

2014

14/13

2009

2014

14/13

2009

2014

14/13

Німеччина

5,78

5,95

2,89

65,83

65,85

0,03

1378,75

1462,0

6,04

1769,97

1843,60

4,16

Франція

2,13

2,14

0,47

15,71

15,73

0,11

550,70

550,80

0,02

440,30

440,60

0,07

Італія

1,66

1,67

0,36

14,22

14,22

0,03

465,59

465,70

0,02

397,76

398,20

0,11

Великобританія

1,02

1,09

6,86

14,16

14,18

0,11

279,11

279,20

0,03

396,77

397,00

0,06

Нідерланди

0,93

1,01

8,84

8,05

8,06

0,07

270,65

270,70

0,02

225,01

225,60

0,26

Іспанія

2,63

2,63

0,15

6,17

6,18

0,18

735,00

735,10

0,01

172,78

173,20

0,24

Бельгія

0,59

0,60

1,69

7,07

7,10

0,50

169,76

174,40

2,73

196,67

198,70

1,03

Австрія

1,19

1,21

1,94

4,66

4,81

3,22

350,00

366,70

4,77

131,09

134,50

2,60

Португалія

0,22

0,22

1,85

2,32

2,32

0,13

62,87

63,10

0,37

64,88

65,10

0,34

Чехія

0,28

0,29

5,45

1,66

1,68

1,02

82,99

83,30

0,37

46,76

47,20

0,94

Угорщина

0,07

0,07

1,45

1,76

1,76

0,23

19,24

19,30

0,31

49,02

49,20

0,37

Польща

0,22

0,24

11,11

1,35

1,36

0,82

58,45

59,00

0,94

37,86

38,10

0,63

Швеція

0,45

0,46

2,00

0,41

0,41

0,49

114,71

114,80

0,08

11,43

11,60

1,49

Ірландія

0,04

0,04

5,26

0,66

0,66

0,61

8,51

8,60

1,06

18,22

18,40

0,99

Румунія

0,04

0,04

8,11

0,37

0,38

2,43

10,43

10,50

0,67

10,00

10,60

6,00

Фінляндія

0,18

0,19

8,57

0,22

0,22

0,92

48,48

48,60

0,25

5,91

6,10

3,21

Греція

0,08

0,08

3,90

0,30

0,30

1,35

23,00

23,40

1,74

8,00

8,30

3,75

Данія

0,10

0,11

6,80

0,23

0,23

2,22

29,31

29,40

0,31

5,50

6,30

14,55

Люксембург

0,03

0,03

7,14

0,23

0,24

2,56

9,87

9,90

0,30

6,34

6,70

5,68

Литва

0,02

0,02

17,65

0,17

0,17

3,03

4,64

4,70

1,29

4,74

4,80

1,27

Естонія

0,04

0,05

16,28

0,12

0,12

2,56

14,40

15,00

4,17

3,20

3,30

3,12

Болгарія

0,02

0,02

17,65

0,11

0,11

4,76

6,60

7,00

6,06

2,05

3,00

46,34

Латвія

0,02

0,02

33,33

0,10

0,11

5,77

6,23

6,30

1,12

3,00

3,20

6,67

Словаччина

0,04

0,04

11,11

0,07

0,07

6,06

9,54

9,60

0,63

1,44

1,90

31,94

Мальта

0,02

0,02

0,00

0,05

0,05

4,17

7,18

7,20

0,28

1,25

1,50

20,00

Кіпр

0,01

0,01

25,00

0,03

0,04

17,65

4,73

4,80

1,48

1,00

1,20

20,00

Словенія

0,02

0,02

11,11

0,02

0,02

33,33

4,54

4,60

1,32

0,7

0,10

30,00

Туреччина

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02

5,04

5,18

5,19

0,19

1,25

1,50

20,00

Боснія та
Герцеговина

0,01

0,01

0,00

0,02

0,02

4,78

3,10

3,11

0,20

1,00

1,12

12,00

ТП – темп приросту

Джерело: складено автором за даними [210]
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Значне збільшення витрат на подорожі з промислового туризму відбулось в
наступних країнах: на тури – в Болгарії (+6,06%), Німеччині (+6,04%), Австрії
(+4,77%), Естонії (+4,17%); на екскурсії – в Болгарії (+46,34%), Словаччині
(+31,94%), Словенії (+30%), що пов’язано із зростанням потоків до цих країн.
Безпосередньо

європейський

ринок

послуг

промислового

туризму

характеризується наступними особливостями:
 підвищення інтересу до розвитку промислового туризму та забезпечення
безпеки послуг для споживачів та довкілля на національному та міжнародному
рівнях;
 значним попитом користуються екскурсії до об’єктів індустріальної
спадщини. В ЄС існує декілька програм, спрямованих на збереження культурного
та історичного значення промислових об’єктів, а основною тенденцією останніх
років є організація комплексних індустріальних парків та індустріальних
комплексів;
 зростання кількості підприємств, як постачальників так і виробників
послуг промислового туризму;
 повільні темпи зростання кількості подорожей з метою промислового
туризму в ЄС (+0,51%) за 2009-2013 роки;
 зростання фактичної кількості короткотривалих подорожей з метою
промислового туризму (з 1 до 3 ночі) в межах ЄС, більше половини всіх
подорожей, проведених резидентами на території ЄС у 2013 році;
Лідерами за рівнем розвитку промислового туризму в ЄС є Німеччина,
Італія, Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія, Австрія, Португалія та Чехія.
На країни припадає 79% подорожей з промислового туризму. Темпи зростання
інтересу до промислового туризму в Латвії, Болгарії, Литві, Естонії є
найшвидшими.
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Висновки до розділу 2
Проведене у Розділі 2 дослідження розвитку світового туризму та ринку
послуг промислового туризму дозволило зробити такі висновки:
1. Оцінка тенденцій розвитку світового туризму дозволила розкрити ряд
закономірностей:

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.
2. З використанням запропонованої моделі циклу визначено стадії розвитку
світового тризму за останні 25 років з урахуванням світових економічних,
політичних та інших процесів, що відбуваються, періодичними спадами і
підйомами в економіці та динаміки коливань туристичної активності: І стадія –
розвідка (1989-1999 рр.) характеризується повільними темпами туристичних
прибуттів, і, як наслідок, незначні валютні надходження від міжнародного
туризму; ІІ стадія – зростання (2000-2008 рр.) відзначається швидкими темпами
туристичних прибуттів, збільшенням міжнародних валютних надходжень,
з'являється посилення конкуренції між провідними туристичними регіонами та
центрами, що генерують потужні туристичні потоки; інтенсивністю зростання
кількості туристів, особливо в пікові періоди; ІІІ стадія – зрілості (2009-2012 рр.)
характеризується уповільненням туристичного потоку, хоча загальна кількість
прибуттів ще зростає, коло споживачів практично не розширюється, розвиток
туризму досягає свого піку, після чого тримається за рахунок повторних
прибуттів, або поступово знижується; IV стадія – спаду або оновлення (2013 р. –
теперішній час) відзначається зниженням темпів туристичних прибуттів та
переорієнтацію туристичних напрямків до Азіатсько-Тихоокеанського регіону, в
якому середньорічні темпи приросту є найшвидшими серед інших регіонів
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3. З

використанням

запропонованого

науково-методичного

підходу

визначено, що розвиток світового ринку послуг промислового туризму
характеризується
промислового

наступними

туризму

тенденціями:

об’єктами

збагачення

індустріальної

ринку

спадщини;

послуг

фіксується

збільшення попиту на тури та екскурсії до об’єктів індустріальної спадщини та
виробничих підприємств; відсутність сезонних коливань, що свідчить про
ритмічність роботи на ринку послуг промислового туризму; збільшується
структура споживання послуг промислового туризму за типом проживання – 2-3
зірки; збільшується структура споживання послуг промислового туризму за
типом харчування – BB-сніданок та HB-напівпансіон; підвищується роль
авіаційних перевезень у загальній структурі споживання послуг промислового
туризму за способом транспортування; зростає кількість міжнародних прибуттів з
метою промисловою туризму, що цілком відповідає світовій тенденції розвитку
туризму.
4. В

рамках

науково-методичного

підходу

встановлено

особливості

розвитку ринку послуг промислового туризму в Європейському союзі, серед
яких: підвищення інтересу до розвитку промислового туризму та забезпечення
безпеки послуг для споживачів та довкілля на національному та міжнародному
рівнях; підвищення попиту до об’єктів індустріальної спадщини; зростання
кількості підприємств, як постачальників так і виробників послуг промислового
туризму; повільні темпи зростання кількості подорожей з метою промислового
туризму в ЄС; зростання короткотривалих подорожей з метою промислового
туризму (з 1 до 3 ночей) в межах ЄС; лідерами за рівнем розвитку промислового
туризму в ЄС є Німеччина, Італія, Великобританія, Нідерланди, Іспанія, Бельгія,
Австрія, Португалія та Чехія; темпи зростання інтересу до промислового туризму
в Латвії, Болгарії, Литві, Естонії є найшвидшими.
Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 2 дисертації,
опубліковані автором у роботах [169; 215-217].
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РОЗДІЛ 3
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПОСЛУГ
ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
3.1. Україна на світовому та європейському ринках промислового
туризму
Для багатьох країн світу туризм є найбільш прибутковою галуззю, яка
стрімко розвивається і виступає основним джерелом надходження доходів до
державного бюджету. Туризм здійснює безпосередній стимулюючий вплив на
розвиток практично всіх галузей економіки (промисловість, торгівля, будівництво,
транспорт, сільське господарство, побутове обслуговування, малий та середній
бізнес) і є каталізатором багатьох соціально-економічних процесів у країні.
Разом із тим, міжнародний туризм перетворився на одну з вагомих галузей
світової економіки, валютні надходження якої оцінюються в розмірі майже
2 млрд. дол. США на рік. Незважаючи на те, що загальносвітовою тенденцією є
уповільнення темпів росту кількості прибуттів іноземних туристів, абсолютні
показники його постійно збільшуються, і в 2013 році досягли оцінки в
1,087 млрд. туристів, що виїжджали за межі своїх держав. Слід зазначити, що
хоча середній показник росту загального іноземного туристичного потоку за
минулий рік оцінюється у 3,8%, на деяких туристичних ринках відзначена більш
висока активність. Так, у 2013 році підвищення попиту відбувалося як по
напрямках, які традиційно вважаються привабливими для туристів і займають
місця у межах перших 20 країн-лідерів з іноземного туристичного потоку,
наприклад: у США (+4,7%), Іспанії (+5,6%), Великобританії (+6,4%), Польщі
(+6,5%), так і по нових напрямках, які ще не мають значної ваги в структурі
в'їзного туристичного потоку, наприклад: у Марокко (+7,2%), Індонезії (+9,4%),
Японії (+24%). Вигідно виділяється на фоні перерахованих країн Україна, яку
протягом 2013 року відвідали 24,2 млн. іноземних туристів, що перевищило
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показники 2012 року на 7,2%. Просування України у світовому туристичному
рейтингу відображено у таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Дослідження рейтингу України на світовому туристичному ринку за показником
міжнародних туристичних прибуттів, у 2006 і 2013 роках
2006 рік

2013 рік
Кількість
Рейтинг
Країна
прибуттів,
Рейтинг
Країна
млн. осіб
1
Франція
79,1
1
Франція
2
Іспанія
58,5
2
США
3
США
51,1
3
Іспанія
4
Китай
49,6
4
Китай
5
Італія
41,1
5
Італія
6
Великобританія
30,1
6
Туреччина
7
Німеччина
23,6
7
Німеччина
8
Мексика
21,4
8
Великобританія
9
Австрія
20,3
9
Росія
10
Росія
20,2
10
Таїланд
Туреччина
18,9
11
14
Україна
Україна
18,9
Світ
842,0
Світ
Частка 10 країн-лідерів
47%
Частка 10 країн-лідерів
Джерело: складено автором за даними [184]

Кількість
прибуттів
млн. осіб
84,7
69,8
60,7
55,7
47,7
37,8
31,5
31,2
28,4
26,5
24,7
1087
51%

Дані таблиці 3.1 дозволяють констатувати факт, що половина іноземних
прибуттів у світі припадає на першу десятку країн-лідерів, що вказує на вузькість
світового туристичного ринку і на можливості залучення інших держав у
міжнародний туристичний обмін. Разом із тим, слід відзначити, що протягом
2006-2013 років Україна входить до двадцятки країн-лідерів за міжнародними
туристичними прибуттями, в 2006 році країна поділяла одинадцяте місце в
рейтингу з Туреччиною, кількість міжнародних прибуттів складала 18,9 млн. осіб
в кожній країні. У 2013 році Україна займає чотирнадцяту позицію
(24,7 млн. прибуттів), поступаючись Малайзії, Гонконгу (по 25,7 млн. прибуттів)
та Австрії (24,8 млн. прибуттів). Водночас, за 2006-2013 роки обсяги
міжнародного туристичного потоку зросли на 30,7%. Такі показники свідчать, що
Україна розширює свою участь у міжнародному туристичному обміні та є
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потенційним потужним конкурентом на міжнародному ринку туристичних
послуг.
Вітчизняний ринок туристичних послуг є невід’ємною складовою світового
туристичного ринку, динамічне зростання якого багато в чому зумовлене його
видовою

диверсифікацією,

розвитком

нових

видів

туризму.

Наразі

виокремлюються самостійні туристичні ринки за метою подорожі, що прискорює
зростання міжнародного туристичного обміну. Як визначено в п.2.2, в структурі
попиту на туристичні послуги зростають обсяги, пов’язані з промисловим
туризмом.
Задля здійснення достовірної кількісної оцінки стану ринку послуг
промислового туризму в Україні, пропонується науково-методичний підхід, який
складається з чотирьох послідовних етапів:
Етап 1. Оцінка нормативно-правового забезпечення якості туристичних
послуг в Україні, що включає аналіз нормативних документів, які регламентують
порядок

надання

туристичних

послуг

за

різними

видами

сервісу

(транспортування, харчування, розміщення, консульські послуги та ін.).
Етап 2. Аналіз забезпеченості туристичними ресурсами в Україні, що
містить аналіз історико-культурних, пізнавальних та інших ресурсів, які
задовольняють різноманітні потреби туриста під час подорожі.
Етап 3. Оцінка структури споживання туристичних послуг, параметризована
до ознак туристичного продукту, тобто за видами, формами, сезонами, терміном,
класом обслуговування, використанням транспортних засобів тощо.
Етап 4. Оцінка економічних показників розвитку туризму в Україні, який
містить аналіз динаміки показників кількості готелів та аналогічних закладів
розміщення,

кількості

спальних

місць

в

готелях;

закладів

харчування;

транспортних підприємств з обслуговування туристів; туристичних підприємств
(туристичних операторів та агентів), витрат на організацію туристичних послуг,
обсягу та напрямів туристичних потоків, сукупного вкладу туризму в ВВП та
зайнятість, капіталовкладень в туристичну галузь.
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Для здійснення оцінки вітчизняного ринку послуг промислового туризму,
ідентифікації його місця на міжнародному та європейському ринках доцільно
провести аналіз особливостей його розвитку у порівнянні з європейськими
країнами, Польщею та Чехію. Визначення цієї групи країн обумовлюється тим,
що згідно рейтингу «Priceoftravel», який був створений на основі аналізу витрат
туристів, Україна, Польща та Чехія увійшли до п’ятірки найдешевших країн
Європи для подорожування з метою промислового туризму (витрати туриста на
день складають від 24 до 30 дол. США). Критеріями підрахунку стали: ціна та
якість закладів розміщення за ніч, трансферт, витрати на триразове харчування, а
також вартість відвідування об’єктів промислового туризму.
Етап 1. Оцінка нормативно-правового забезпечення якості туристичних
послуг.
В

сучасних

умовах

необхідною

вимогою

конкурентоспроможності

туристичних послуг є висока якість і безпечність їх надання. Об’єктивними
критеріями оцінки послуги є виконання норм закону, вимог національних і
міжнародних стандартів та інших нормативно-правових документів. Для визнання
результатів оцінки якості туристичних послуг потрібно мати відповідну
нормативну базу, яка має бути еквівалентна діючим європейським директивам і
вимогам міжнародного законодавства.
До

нормативно-правових

документів,

що

безпосередньо

регулюють

виробничі процеси та якість надання туристичних послуг, належать правові акти.
В Україні це передусім Закони України «Про туризм», який є основоположним
законодавчим актом, що визначає загальні правові, організаційні, регулюючі,
виховні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в сфері
туризму та спрямований на забезпечення закріплених Конституцією України прав
громадян на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров'я, на безпечне
довкілля, задоволення духовних потреб, всебічно регламентує та стимулює
туристичну діяльність в країні, встановлює засади раціонального використання
туристичних ресурсів та регулює відносини, пов'язані з організацією і
здійсненням туризму на території України [219]. Певні зміни в регулюванні
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туристичної діяльності призвели до необхідності прийняття в 2003 році нового
закону – «Про внесення змін до Закону України «Про туризм», які полягали у
поділі туристичної діяльності на туроператорську та турагентську і фінансових
гарантій, що гарантує відповідність туристичного продукту (послуги) певним
вимогам і заданій якості, відповідальність за ненадання або неякісне надання
послуг, та пов’язані з міжнародним досвідом та адаптацією вітчизняного
законодавства до спільного доробку ЄС Acquis Communautaire. Окрім того, з
метою захисту прав споживачів туристичних послуг, надання споживачам
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про туристичний
продукт, що забезпечить можливість їх свідомого і компетентного вибору, у 2012
році прийнято Закон України № 4385-VI «Про внесення змін до Закону України
«Про туризм» щодо надання туристичних послуг», розроблений з урахуванням
Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. № 90/314/ЄЕС про комплексний туризм,
відпочинок та тури [218], яким передбачено внесення змін до ст. 20, зокрема
закріплення норми щодо інформування туриста за 20 днів до початку туру про те,
що подорож не відбудеться (передбачено Директивою ЄС від 13 червня 1990 р. №
90/314 ЄЕС) та ще низку змін.
На відміну від вітчизняного законодавства у цій сфері, законодавство ЄС у
сфері надання туристичних послуг є в центрі уваги з моменту застування ЄС.
Поряд із цим розвивається і законодавство окремих європейських країн. Особливий
інтерес у цьому аспекті становить питання змісту та порядку укладення договору
про надання якісних туристичних послуг. Так, в Польщі діючим є Закон «Про
туристичні послуги» [220], в Чеській Республіці «Про умови ведення бізнесу в
сфері туризму» [221], що регулюють видачу дозволів на господарську діяльність з
організації туристичних заходів та туристичне посередництво, набуття дозволів
туристичними провідниками та екскурсійними гідами, питання категоризації
готельних об’єктів, які на відміну від відповідного Закону України мають більше
прикладний, а не регламентуючий характер, включають ключові вимоги та
механізми

реалізації

послуг

суб’єктів

туристичної

сфери:

туристичних

підприємств, засобів розміщення, супроводжуючих туристичних груп. Основні
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спільні та відмінні риси Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про туризм», Закону Польщі «Про туристичні послуги», Закону Чеської
Республіки «Про умови ведення бізнесу в сфері туризму» наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
Основні спільні та відмінні риси Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про туризм», Закону Польщі «Про туристичні послуги», Закону
Чеської Республіки «Про умови ведення бізнесу в сфері туризму»
№
з/п

Спільні риси

1

Фінансове забезпечення відповідальності
туристичних операторів та туристичних
агентів в Україні, організаторів туризму та
туристичних посередників (в Польщі та
Чехії) перед туристами.

2
3

4

5

Відмінні риси

Вимоги
щодо
обов’язковості
спеціалізованої освіти та практики роботи
з надання туристичних послуг, знання
іноземних
мов
для
співробітників
туристичних підприємств, туристичних
провідників та екскурсійних гідів.
Значна увага до питань щодо забезпечення Питання захисту прав споживача в частині
якості послуг та безпеки туристів.
інформування про туристичний захід
Надання послуг туристу виключно на Умови розірвання договору, зміни ціни на
підставі договорів на туристичне, готельне туристичні послуги, відповідальність за
та екскурсійне обслуговування.
невиконання обов’язків в повному обсязі.
Характеристики
типу
житлового
приміщення, його місцезнаходження,
Якість туристичних послуг повинна категорії чи ступінь зручності, його
відповідати
умовам
договору
на основних ознак, наявності дозволів і
туристичне обслуговування
туристичної класифікації відповідно до
правил у відповідній державі-члені
перебування.
Встановлено
граничний
термін Вимоги про наявність певної мінімальної
інформування споживача у разі скасування кількості осіб для організації комплексу
надання комплексу туристичних послуг.
туристичних послуг.
Джерело: складено автором за даними [219-221]

Основні принципи і положення, визначені у польському та чеському
законах, відповідають встановленим вимогам Директиви ЄС від 13.06.1990 р.
№ 90/314ЄЕС. Проте, незважаючи на достатню відповідність законів вимогам
Директиви, розроблено проект поправок до законів згідно до вимог політики ЄС,
до понятійного апарату та з питань захисту прав споживача.
Разом із тим, в Європі та у світі застосовуються сучасні методи поліпшення
якості послуг промислового туризму та інших туристичних послуг, рівня ділової
досконалості та управління довкіллям, зокрема за вимогами міжнародних
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стандартів ISO. Згідно наказу № 236 від 2016 року «Про прийняття нормативних
документів

України,

гармонізованих

з

міжнародними

та

європейськими

нормативними документами, та скасування нормативних документів України»
[222] було впроваджено такі міжнародні стандарти як «Туризм та пов'язані з ним
послуги. Туристичні послуги, що надають на природоохоронних територіях.
Вимоги», «Туристичні послуги. Промисловий туризм. Надання послуг», «Туризм
та пов'язані з ним послуги. Інструкція з розроблення екологічних специфікацій
щодо розміщення закладів», «Туристичні інформаційні офіси-Туристична
інформація щодо послуг з приймання туристів. Вимоги», «Туристичні послуги.
Вимоги до професійної підготовки та кваліфікаційних програм для гідів».
Затверджені стандарти встановлюють вимоги до діяльності інформаційних
туристичних

офісів,

роботи

туристичних

сервісів

на

природоохоронних

територіях, менеджменту промислового туризму, а також професійної підготовки
та кваліфікаційних програм для гідів. Однак, в Україні відсутні такі вкрай важливі
міжнародні стандарти, як:

«Автобусні маршрутні перевезення», «Умови

організації подорожей», «Туристичні послуги. Готелі та інші види засобів
розміщення туристів. Термінологія», «Офіси туристичної інформації. Туристична
інформація та послуги рецепції. Вимоги», «Туризм пригодницький. Системи
менеджменту безпеки. Вимоги» та інші стандарти.
Імплементація єдиних міжнародних стандартів ISO дозволить підвищити
якість надання послуг промислового туризму та інших туристичних послуг,
сприятиме прозорості дозвільної та ліцензійної системи, зниженню корупційних
ризиків, дозволить більш ефективно захищати права споживачів туристичних
послуг.
Зважаючи на наведений аналіз нормативно-правового забезпечення якості
туристичних послуг в Україні, слід відзначити, про ефективність процесів щодо
адаптування український туристичний сектор до європейських вимог у галузі
туризму. В свою чергу, приведення національних стандартів, зокрема, у сферах
транспортного обслуговування, туристичного розміщення, умов організації
послуг промислового туризму та інших туристичних послуг, їх інформування у
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відповідність

до

європейських

та

міжнародних,

сприятиме

створенню

конкурентоспроможного туристичного продукту в Україні.
Етап 2. Аналіз забезпеченості туристичними ресурсами в Україні.
Важливе значення для розвитку як міжнародного, так і внутрішнього
промислового туризму мають туристичні ресурси – об’єкти промислового
туризму, споглядання яких є основною метою подорожей.
За даними ЮНЕСКО, в Україні станом на 2015 рік налічується 7
найменувань світового значення, що приблизно становить 0,68% від загальної
кількості об'єктів Світової спадщини. З-поміж 7 об’єктів не виокремлюється
об’єкти індустріальної спадщини, тоді як в Польщі – 2 об’єкти з 14 найменувань,
що приблизно становить 0,14% від загальної кількості об'єктів у світі; Чехії – 1
об’єкт з 12 найменувань (0,12% від загальної кількості об'єктів у світі). Разом із
тим, на базі науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень
Міністерства культури України здійснено ряд заходів, а саме: досліджено
потенціал України для розвитку промислового туризму, створено перелік
туристичних об’єктів, з яких 30% є діючими об’єктами промисловості та 70%
індустріальної

спадщини

дореволюційного

періоду;

опрацьовано

загальні

принципи та механізми можливого включення об’єктів індустріальної спадщини
України до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО та Європейського
маршруту

індустріальної

спадщини

(ERIH);

встановлено

співпрацю

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). В таблиці 3.3 і у Додатку З наведено приклади
головних об’єктів індустріальної спадщини України.
Наявність об’єктів промислового туризму спостерігається майже по всіх
областях країни, що свідчить про можливість формування постійного і
територіально рівномірного туристичного потоку. Таким чином, за рівнем
забезпеченості туристичними ресурсами Україна має всі передумови для
інтенсивного розвитку міжнародного та внутрішнього промислового туризму.
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Таблиця 3.3
Приклади головних об’єктів індустріальної спадщини України
Область (регіон)

Найменування об’єкта
Заводи-костели в Краківцю і Тиврові
Вінницька
Млин 1881 р. в Дашеві
Паровий млин (Нова Чорторія)
Житомирська
Моісеївське родовище титану
Закарпатська
Гребля на р. Теребля
Солеварня в Долині
Івано-Франківська
Віадук та вокзал в Ворохті
Дніпропетровська
Вокзал в Синельниковому
Донецька
Маріуполь: промислові гіганти
Київська
Водяний млин в селі Синява.
Копальні нафти в Бориславі
Львівська
Закинутий військовий аеродром під Стриєм
Миколаївська
Первомайськ: залізничний міст
Сумська
Ворожба: прегарний вокзал.
Вокзал в Підволочиську
Тернопільська
Млин в Шидлівцях
Вокзал у Харкові
Харківська
Вокзал станції Лозова
Кам'янець-Подільський пивзавод
Хмельницька
Руїни млина в Приворотті
Черкаська
Млин у Вербівці
Чернівецька
Вокзал в Чернівцях
Джерело: складено автором за даними [223]

Етап 3. Оцінка структури споживання послуг промислового туризму в
Україні.
Для здійснення оцінки особливостей розвитку ринку послуг промислового
туризму в Україні було проведено анкетування. Основні питання анкети та
результати відповідей респондентів, що відображають інформацію про структуру
споживання послуг промислового туризму та інші показники представлено у
Додатку К.
Одним із важливих аспектів організації подорожей є сезонність – фактор,
який може спричинити істотний вплив його на розвиток. Згідно програми
підтримки

стійкого

розвитку

Центральної

та

Східної

Європи

ЮНВТО

запропонувала головні напрями розвитку ринку туристичних послуг, серед яких
основним є зниження сезонності попиту на туристичні послуги. Таким чином,
асортимент туристичних послуг повинен задовольняти потреби туристів постійно,
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знижуючи сезонність послуги. Така умова є необхідною для підтримки соціальноекономічного території, на якій пропонуються певні туристичні послуги.
За даними Державної статистичної служби України в останні роки
відзначається значне зростання продажів туристичних послуг у період червень –
серпень і скорочення продажів в періоди міжсезоння та зимовий період. Виняток
становить незначне зростання продаж у туристичних операторів в період
святкування різдвяних свят. Розбіжності між надходженнями в гарячий сезон та
низький сезон становлять близько 50 % на туристичному ринку з організації
подорожей. Помісячну динаміку продажів туристичних послуг в Україні за 20112015 роки продемонстровано на рис. 3.1.
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Рис. 3.1. Помісячна динаміка продажів туристичних послуг (млн. грн.) в
Україні за 2011-2015 роки
Джерело: побудова автором за даними [224]

В Україні зниження сезонної нерівномірності на ринку туристичних послуг
відбувається за рахунок випереджального розвитку пропозиції щодо попиту,
тобто стабілізування сезонної нерівномірності відбувається не за рахунок
зниження інтенсивності туристичних потоків під час високого туристичного
сезону, а за рахунок його подовження. Однак, подовження туристичного сезону
робить сильний вплив на ефективність функціонування постачальників та
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виробників туристичних послуг: «консервація» або зниження завантаження
матеріально-технічної бази веде до прямих збитків у основній діяльності
туристичного підприємства, забезпечується більш повна зайнятість населення та
ліквідується безробіття, підвищується рівень використання основних фондів
інших галузей – транспорту, харчування тощо [164]. Тоді як у Польщі та Чехії, в
рамках європейської туристичної політики для поступового зниження сезонної
нерівномірності важливим є проведення ряду стимулюючих заходів: збільшення
важливості засобів масової інформації у рекламі туристичних продуктів; зміна, за
допомогою реклами та рекламних акцій, уподобань споживачів для переходу від
стандартного масового туризму до більш диференційованого; встановлення
державою переліку пільг для туристів та туристичних підприємств у період
міжсезоння; стимулювання розвитку видів туризму, які не залежать чи залежать,
але несуттєво, від сезонності; формування екологічної свідомості у туристів та
інших представників туристичної сфери. Такі заходи сприяють розвитку
сільського, зеленого, спортивного, промислового та інших спеціалізованих видів
туризму, що позитивно впливає на динаміку туристичних прибуттів і надходжень.
У свою чергу, результати дослідження свідчать про наявність сезонності на
ринку послуг промислового туризму в Україні та чітко вираженого «пікового
сезону», з липня по серпень – 45,8% респондентів. Цей період характеризується
максимальною завантаженістю закладів розміщення, підвищенням ефективності
їх функціонування. Другий «пік» приходиться на зиму (грудень-січень) та
пов’язаний з довготривалими січневими святами. Разом із тим, у цей період
виникають

значні

проблеми

із

забезпеченням

туристів

житлом,

перенавантаженням транспортних шляхів, завантаженістю закладів загального
харчування, енерго- та водопостачанням, проведенням екскурсій тощо [164].
«Низький сезон», характеризується як період дуже слабкої активності на ринку
послуг промислового туризму, період, якому притаманні незначні обсяги
туристичного потоку та істотно нижчі ціни. Це періоди — вересень-листопад –
18,4%. Третій вид сезонності, характерний для ринку послуг промислового
туризму

–

«мертвий

сезон»,

період,

який

характеризується

як
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найнесприятливіший для організації відпочинку та організації діяльності закладів
туристичної сфери, березень-квітень – 16,6%. Загалом, короткотривалі подорожі
з промислового туризму значно переважають у структурі споживання послуг
промислового туризму за тривалістю поїздки – 91,4% респондентів.
Разом із тим слід зазначити, що згладжування сезонних коливань на ринку
послуг промислового туризму призведе до більш раціонального використання
природних ресурсів, що можливо при оптимізації цінової політики, удосконаленні
рівня надання туристичних послуг, розширенні асортименту туристичних
продуктів та посиленні комунікаційних зв’язків із потенційними споживачами;
розширенні і зміцненні позиції України на загальноєвропейському туристичному
ринку, що повинно позитивно позначитися на вдосконалення конкурентних
переваг європейських туристичних напрямків.
У структурі споживання послуг за видами об’єктів промислового туризму
основними є народні ремесла та промисли (41%), промислові підприємства за
видами діяльності, шахти, заводи, фабрики та комбінати (19%). Зокрема,
пріоритетним
відповідей),

напрямом
дещо

виступає

менше

промислово-пізнавальний

промислово-економічний

(21%),

туризм

(53%

промислово-

навчальний (3%), промислово-спортивний (8%), промислово-екстремальний (4%),
промислово-екологічний (3%), промислово-професійний (3%), промисловоділовий (7%). Таким чином, відбувається поєднання деяких видів туризму за
метою подорожі. Відвідування об’єктів промислового туризму розглядається як
додаткова частина організованих турів (наприклад, в рамках ділових подорожей
або дозвілля).
На ринку послуг промислового туризму туристичним продуктом є пакет
послуг, що задовольняє споживчі запити туристів під час подорожей, комплекс
готельних, транспортних, екскурсійних, перекладацьких, різних побутових і
комунальних, медичних, посередницьких та інших послуг. Тож, у структурі
споживання послуг промислового туризму за типом розміщення, видом
харчування та способом транспортування відзначено, що під час подорожі з
метою промислового туризму туристи обирають готелі 2-3* - 93,5%, без
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харчування – 49,3% або зі сніданками – 24,5%, дістаючись до місця відпочинку
авіа – 46,9% або автотранспортом – 39,5% респондентів. Такі показники свідчать
про відповідність структури споживання послуг промислового туризму України
загальносвітовим та загальноєвропейським тенденціям.
Етап 4. Оцінка економічних показників розвитку туризму в Україні.
За оцінками представників Всесвітньої ради з подорожей та туризму
(WTTC) загальний внесок туристичної сфери до ВВП України в 2014 році
становить 106,7 млрд. грн. При цьому прямі витрати туристів становили
28,4 млрд. грн. або 26,6%, непрямий внесок туристичної сфери в економіку –
73,08 млрд. грн. або 68,5%, індукований внесок складав 4,9% або 5,22 млрд. грн.
Однак, туристичний потенціал України використовується не повною мірою, про
що свідчить 1,9-2,3% частка туристичної галузі в структурі ВВП країни. Тож,
частка туризму у валовому внутрішньому продукті країни протягом 2005-2014
років має змінний показник (-0,4%) протягом досліджуваних років. Динаміку змін
частки туризму у ВВП України наведено на рис. 3.2.
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Рис. 3.2. Динаміка змін частки туризму у ВВП України,
2005-2013 роки
Джерело: [177]

Окрім того, спостерігається негативна динаміка у забезпеченні зайнятості в
туристичній сфері. Якщо у 2005 році було створено 420 тис. робочих місць
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(2,0%), то до 2014 року цей показник знизився на 20,7% (333 тис. робочих місць)
[177]. Однак, за прогнозами Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) в
2015 році показник зросте на 2,8% (342 тис. робочих місця).
Розвиток туризму вимагає значних інвестицій. Значних коштів потребує
відновлення,

приведення

до

встановлених

світових

стандартів

об’єктів

туристичного відвідування. Поряд з державними вкладеннями у туристичну
сферу залучаються кошти приватних вітчизняних і зарубіжних інвесторів,
застосовуються різні форми інвестування, враховуючи й добровільні пожертви,
меценатство тощо. Інвестиції є одним з найважливіших чинників розвитку
туристичної галузі, оскільки від їх обсягу і структури залежать динаміка розвитку
галузі на довгострокову перспективу, фінансово-економічні показники роботи
галузі в майбутньому, якісні характеристики туристичних об'єктів і підприємств у
перспективі, пропускна спроможність, виробнича потужність і місткість
туристичних

об'єктів,

структурна

пропорційність

розвитку

галузі

(взаємоузгодженість розвитку готелів, транспорту, мереж харчування, зв'язку
тощо), загальна кон'юнктура туристичного попиту і пропозиції в територіальному
розрізі (конкурентне середовище).
Основними умовами для підвищення інтересу з боку зарубіжних інвесторів
можуть стати: відсутність ефективної конкуренції серед вітчизняних туристичних
підприємств, дешева робоча сила, відносно недорогий ринок матеріальнотехнічної бази, великий споживчий ринок і можливість одержати значно більш
високі норми прибутку в порівнянні з розвинутими країнами. Усе вищезазначене
має робити українську економіку привабливою для іноземних підприємців.
Водночас, більшість іноземних експертів у якості вирішальних факторів
інвестиційної

привабливості

країни

називають

стабільність

економічної,

політичної та соціальної ситуації в регіоні, відсутність яких в Україні фактично
зводить нанівець всі вищевказані умови [49]. Динаміка частки обсягів витрат на
будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення підприємств
туристичної сфери в Україні представлено на рис. 3.3.
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Рис. 3.3. Динаміка частки іноземних інвестицій в туристичну сферу
України, 2005-2014 роки
Джерело: [177]

За даними Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) частка обсягів
витрат на будівництво, реконструкцію, розширення та технічне переоснащення
підприємств туристичної сфери в Україні протягом досліджуваних років має
практично незмінну тенденцію (2,0% у 2005 році та 2,1% у 2014 році), у
грошовому виразі 6,1 млрд. грн. у 2005 році та 5,3 млрд. грн. у 2014 році. Істотне
зростання показника відбулось протягом 2007-2009 років (від 2,4% у 2007 році до
3,2% у 2009 році) в діяльність готелів та ресторанів; транспорту та зв’язку,
вкладення в туристичну галузь України здійснили партнери з 25 країн, шість з них
забезпечили понад 90% обсягу надходження: Кіпр – 62,2 млн. дол. США (32,9%
загальнообласного обсягу), Сполучене Королівство – 53,3 млн. дол. США (28,2%),
Австрія – 30,1 млн. дол. (15,9%), Сполучені Штати – 12,4 млн. дол. (6,6%), Данія –
9,3 млн. дол. США (4,9%) та Віргінські острови, Британські – 5,8 млн. дол. США
(3,1%).
За даними ЮНВТО, частка України в туристичних потоках Європи
знизилась на 2% та протягом 2013-2015 років становила близько 3%. Попри це, у
порівнянні з іншими країнами Центральної та Східної Європи, частка України в
туристичних потоках перевищує частки Польщі (2,8%) та Чехії (1,8%). Разом із
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тим, слід відзначити про динамічний розвиток туризму в Україні, що
підтверджують показники туристичних потоків. Динаміка туристичних потоків в

тис.осіб

Україні за період 2005-2014 рр. представлена на рис. 3.4 і у Додатку Л.
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Рис. 3.4. Динаміка туристичних потоків України, 2005-2015 роки
Джерело: складено автором за даними [224]

За даними Державної статистичної служби України, динаміка туристичних
потоків свідчить про значне зменшення загальної кількості туристів на 18%. У
2010 році відбувся перерозподіл у структурі туристичних потоків. Якщо протягом
2005-2009 років туристичні підприємства України переважно були орієнтовані на
обслуговування внутрішніх туристів, то вже з 2010 року – на виїзних. Впродовж
2005-2015 років кількість осіб, охоплених внутрішнім туризмом, знизилася на
62%, в’їзним туризмом на 54%. Разом із тим, зростає кількість осіб, які виїжджали
за кордон, на 191%. Такі суттєві зміни у структурі туристичних потоків України
відбулися внаслідок ускладнення політичної та економічної ситуації в країні. Тож,
у 2015 році туристичні потоки в країні на 76% забезпечені виїзним туристами,
17% вітчизняними і лише на 7% іноземними туристами. Така ситуація свідчить
про те, що туризм в країні розвивається однобічно: сьогодні Україна є країною
виїзного туризму, відбувається значний відтік валютних коштів за кордон. Однак,
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для країни необхідним є підвищення інтенсивності в’їзних потоків, тобто
співвідношення виїзних-в'їзних туристичних потоків, що надає можливість
державі отримати валютні кошти за свої особливі послуги (розміщення,
пересування, ознайомлення, обслуговування і розвага туристів) без вивезення їх
за межі країни та дозволяє вирішувати багато соціально-економічних проблем.
За даними Державної служби статистики України, у структурі туристичних
потоків за метою подорожі протягом останніх чотирьох років найбільшу перевагу
туристи віддають послугам з організації дозвілля та відпочинку – 43%, ділових та
службових поїздок – 23%, лікування та оздоровлення – 13%. Водночас, щодо
місця промислового туризму серед інших видів визначено, що послуги з
промислового туризму в більшості надаються туристам-громадянам України, що
виїжджають – 69,8%, ще 29,3% внутрішнім туристам та 0,9% іноземним
туристам. Разом із тим, зацікавленість туристів на послуги промислового туризму
проявляється майже однаково: серед туристів-громадян України, що виїжджали,
перевагу віддали 4,9%, іноземних туристів – 4,9%, внутрішніх туристів – 5%.
Таким чином, у структурі туристичних потоків за метою подорожі промисловий
туризм поступається службовим поїздкам, дозвіллю та відпочинку, поїздкам з
метою лікування та оздоровлення та опереджає спортивний вид туризму. В
загальній кількості туристів з метою промислового туризму обслуговано 5%, що
вказали

99,1%

респондентів,

що

відповідає

загальносвітовим

та

загальноєвропейським тенденціям розвитку промислового туризму. Також було
відзначено про підвищення попиту на послуги промислового туризму протягом
останніх чотирьох років (76,6%) респондентів, за прогнозними значеннями у
наступні два роки попит на послуги промислового туризму підвищиться (79,3%).
Розвиток ринку послуг промислового туризму залежить від достатньої
кількості ліцензованих учасників, частка яких на сьогодні залишається
незначною. Зі всіх операторів, які отримали ліцензію на ведення діяльності в
туристичному бізнесі, фактично працюють лише 66,0% [224]. Слід відзначити, що
на відміну від європейських країн Україна протягом останніх п’яти років значно
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відстає за показником кількості туристичних підприємств. Показники загальної
кількості суб’єктів туристичної діяльності в Україні відображено в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4
Кількість суб’єктів туристичної діяльності в Україні за 2011-2014 роки
Найменування суб'єктів туристичної діяльності
Туристичні оператори
Туристичні агенти
Суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність
Загальна кількість суб'єктів туристичної діяльності
Джерело: складено автором за даними [224]

Кількість суб'єктів туристичної
діяльності, одиниць
2011
2012
2013
2014
877
892
945
667
3512
4002
4289
3069
404
452
208
149
4793
5346
5442
3885

У 2014 році реалізацією туристичних послуг займались 3885 суб’єктів
туристичної діяльності, з них: 3069 (79%) туристичних агентів, 667 (17%)
туристичних операторів та 149 (4%) суб’єктів, що надають екскурсійні послуги,
відповідно. Кількість суб’єктів туристичної діяльності, що функціонують в
Україні, значно менша у порівнянні з європейськими країнами, зокрема Польщею
на 36% та Чехією на 37%. Окрім того, якщо в Польщі та Чехії відзначаються
позитивні тенденції до збільшення кількості туристичних підприємств протягом
2011-2014 років, то в Україні навпаки – загальна кількість підприємств, що
надавали туристичні послуги зменшилась на 18,9%. У структурі суб’єктів
туристичної

діяльності

упродовж

останніх

чотирьох

років

в

Україні

спостерігається стійка тенденція до переважання турагентів над туроператорами у
4 рази, що пов’язано з уведенням в дію Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання
господарської діяльності» скасування ліцензування турагентської діяльності в
рамках Директиви ЄС № 90/314/ЄЕС. Водночас, протягом останніх двох років
вимоги до одержання ліцензії для здійснення туроператорської діяльності суттєво
полегшилися: було зменшено пакет документів, необхідних для провадження
діяльності у сфері туризму, встановлено необмежений строк дії туроператорської
ліцензії та визначено суму одноразової оплати за її видачу. У розрізі регіонів
країни за кількістю суб’єктів туристичної діяльності впродовж 2011-2014 років
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домінує Київська область та м. Київ, в якому сконцентрована майже половина
всіх туристичних підприємств країни, Дніпропетровська (8,3%), Львівська
(6,04%), Одеська (6,4%), Харківська (7,9%) області. Регіональний розподіл
суб’єктів туристичної діяльності в Україні наведено в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5
Кількість суб’єктів туристичної діяльності в Україні в регіональному
розрізі, 2011-2014 роки
Регіон України
АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
Україна

Кількість суб’єктів туристичної діяльності, од.
2011
2012
2013
2014
636
636
371
79
87
76
69
76
83
85
80
397
404
487
324
408
310
355
84
64
66
58
44
149
130
82
74
166
160
250
231
116
109
112
99
948
1405
1479
1311
50
64
70
56
94
87
225
15
230
279
272
235
86
72
75
65
261
289
302
249
116
127
130
110
50
65
78
69
74
53
59
51
72
64
70
49
296
370
358
309
82
79
79
70
76
99
100
84
98
108
99
82
119
141
121
68
50
59
59
57
4793
5346
5452
3885*

*без урахування АР Крим у 2014 році
Джерело: складено автором за даними [224]

Однак, зміни у кількості туристичних підприємств в регіонах України не
були однаковими. Так, збільшення суб’єктів туристичної діяльності за 2011-2014
роки відбулось у Запорізькій (+39,15%), Київській (+38,29%), Рівненській (+38%),
Чернігівській

(+14%),

Кіровоградській

(+12%),

Хмельницькій

(+10,52%)

Волинській (+5,26%), Харківській (+4,39%), Львівській (+2,17%) областях. Значні
негативні зміни у кількості туристичних підприємств відбулись в Донецькій та

147
Луганській областях внаслідок ускладненням політичної та економічної ситуації,
що унеможливлює розвиток туризму на зазначених територіях.
Відповідно даних Державної статистичної служби України, починаючи з
2012 року доходи суб’єктів туристичної діяльності від надання туристичних
послуг скоротилися на 1088,2 млн. грн. (-16,4%), з 6654,8 млн. грн. до 5566,6
млн. грн. у 2014 році. Надходження до бюджетів всіх рівнів від сплати податків і
зборів суб’єктами туристичної діяльності за 2010-2014 роки зросли на 37,8%.
Значне зростання надходжень до бюджету спостерігається протягом 2010-2013
років (+66%), що обумовлено підготовкою та проведенням чемпіонату з футболу
Євро-2012, і як наслідок збільшенням потоків іноземних туристів до країни, а
також активізацією внутрішніх туристів. У 2014 році у зв’язку з політичною
нестабільністю в країні надходження до бюджету від туристичної діяльності
скоротилися на 17% в порівнянні з попереднім періодом і склали 1,3 млрд. грн.
Основні економічні показники діяльності суб’єктів туристичної діяльності за
2010-2014 роки наведено в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Основні економічні показники діяльності суб’єктів туристичної діяльності
за 2010-2014 роки
Роки
Показник
1
Середньооблікова
кількість
штатних працівників, осіб
Витрати на послуги сторонніх
організацій, що використовувались
при виробництві туристичного
продукту, млн. грн.
Доход від надання туристичних
послуг, млн. грн.
Надходження
до
бюджету,
млрд. грн.
Джерело: [224]

2010

2011

2012

2013

2014

2

3

4

5

6

Темпи
(+/-),
14/10
7

15211

14411

15558

13531

11513

-24,31

4770,5

4197,3

5487,9

6164,6

4784,9

+0,30

4248,3

4937,7

6654,8

5676,3

5566,6

+31,03

0,957

1,269

1,516

1,590

1,319

+37,83

За даними Української асоціації з активного відпочинку серед туристичних
операторів, що спеціалізуються на виробництві та просуванні туристичного
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продукту з промислового туризму на національному ринку туристичних послуг є
ТОВ «Академія активного відпочинку», ТОВ «Студсервіс», ТОВ «Ґоу ту
Юкрейн», ТОВ «Волинський туристичний кластер», Beten Tour International,
«Відвідай». Основні характеристики туристичних операторів України, що
спеціалізуються на виробництві та просуванні туристичного продукту з
промислового туризму, наведено в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7
Основні характеристики туристичних операторів України, що
спеціалізуються на виробництві та просуванні туристичного продукту з
промислового туризму
Найменування
туристичного
підприємства
ТОВ «Академія активного
відпочинку»
ТОВ «Студсервіс»
ТОВ «Ґоу ту Юкрейн»
ТОВ «Волинський
туристичний кластер»

Beten Tour International
«Відвідай»

Специфіка діяльності
Організація пізнавальних турів до виробничих
підприємств для туристів різних вікових категорій
Організація
пізнавальних
турів
до
об’єктів
індустріальної спадщини та виробничих підприємств
Організація
пізнавальних
турів
об’єктів
індустріальної спадщини та виробничих підприємств
(короткотривалі подорожі та екскурсії)
Організація турів по об’єктах промислового туризму з
метою підвищенню рівня екологічної свідомості
громадян,
енергетичній
безпеці
та
охороні
природного навколишнього середовища.
Організація індивідуальних та групових турів по
об’єктах промислового туризму (довготривалі та
короткотривалі подорожі)
Організація групових турів та екскурсій по об’єктах
промислового туризму

Цільовий ринок
Європа, Україна
Європа, Україна
Україна

Європа, Україна
Україна, Європа,
Америка, Азія
Європа, Україна

Джерело: складено автором за даними [225]

Діяльність туристичних операторів безпосередньо пов’язана з діяльністю
зарубіжних ініціативних туроператорів, забезпечуючи іноземним туристам
послуги прийому, розміщення, організації дозвілля у місцях їх тимчасового
перебування та здійсненням організації відпочинку для українських туристів за
кордоном. Дані компанії нечисельні, однак деяких з них володіють широкою
мережею офісів продажів по території країни.

149
В організації послуг промислового туризму провідну роль відіграють готелі,
туристичні комплекси та центри відпочинку. За 2014 рік готельне господарство
України нараховувало 2 644 готелі та аналогічних засобів розміщення, з яких
готелі складали 1 523 одиниці (57,6%). За період 2011–2014 років кількість готелів
в Україні зменшилась на 16,4%. Найбільше підприємств готельного господарства
знаходиться у Львівській (0,33%), Одеській (8,89%), Закарпатській (8,86%), ІваноФранківській (8,08%) областях та м. Київ (5,94%). Найменше готельних
підприємств розташовано в Луганській області: 0,49% від загальної кількості
готелів та

аналогічних

засобів розміщення. Номерний

фонд готельного

господарства за 2014 рік складав 69 237 номерів, що на 10% менш ніж у 2011 році;
житлова площа нараховувала 1604,8 тис. кв. м, де було розташовано 135518 місць.
Динаміка розвитку готельного господарства України відображена в табл. 3.8.
Таблиця 3.8
Динаміка розвитку готельного господарства в Україні за 2011-2014 роки

Рік

2011
2012
2013
2014

Кількість підприємств
Кількість номерів, од.
готельного типу, од.
Абсолютне
Абсолютне
Темп
Темп
значення
значення
приросту,
приросту,
показника,
показника,
%
%
од.
од.
3162
+82,67
76968
-3,57
3144
-1,57
81441
+5,79
3582
+13,93
89685
+10,12
2644
-26,19
69237
-22,8
Джерело: складено автором за даними [226]

Житлова площа усіх
номерів, тис.кв.м.
Абсолютне
Темп
значення
приросту,
показника,
%
од.
1624,6
-5,47
1805,3
+11,12
1996,1
+10,57
1604,8
-19,6

В Україні бракує готельного фонду, хоча ситуація з розміщенням у 2013
році значно покращилася порівняно з початком 2011 року. Протягом останніх
років відбувається укрупнення готелів та аналогічних засобів розміщення, а
зменшення показників у 2014 році пов'язано з економіко-політичною та
фінансовою нестабільністю країни. Нестача готельних номерів зумовлює дуже
високі за міжнародними стандартами ціни на готельні послуги в Україні.
Так, у Києві, Одесі, Львові середньорічне завантаження готелів складає 7580% (для готелів 4-5 зірок) та 58% – для готелів нижчих класів. При цьому
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середнє завантаження по країні складає 31%, тоді як по європейських країнах –
50%. Водночас, зберігається дефіцит готельних місць (одне на 150 осіб населення
при загальноприйнятому нормативі одне місце на 50 осіб). Більш складною є
ситуація з насиченням готелями класу від трьох зірок і нижче [226].
Відповідно до даних Державної статистичної служби України, в країні не
вистачає 30 тис. готельних номерів у категорії 3 зірки і 200 тис місць – в категорії
1-2 зірки. Між іншим, згідно загальносвітовим тенденціям, саме в таких готелях
розміщуються близько 60% туристів, що подорожують з метою промислового
туризму. В Україні функціонують 266 готелів даних класів на 14,2 тис. номерів,
тоді як в середньому по європейських країнах кількість готелів класів від трьох
зірок і нижче є неменше 450 одиниць (в Польщі – 238 готелів категорії 3 зірки та
216 готелів 1-2 зірки; Чехії – 232 готелів категорії 3 зірки та 218 готелів 1-2 зірки).
Сфера ресторанного господарства, як ще одна складова на ринку послуг
промислового туризму, за 2011-2014 роки зменшилась на 10,3%. Значний вплив
на формування та розвиток ресторанного господарства має загальний стан
економіки в країні та політика держави у цьому напрямку. Економічна криза, яка
сьогодні характерна для багатьох країн світу, відчутна впливає на розвиток
ресторанного господарства. Якщо в 2011 році в Україні діяло 22,8 тис. об’єктів
громадського харчування, то в 2014 році лише 20,5 тис. об’єктів. Проте найбільше
скоротилися об’єкти категорій кафе (-17,9%) та бари (-12,3%), натомість за цей
період майже на 1% зросла кількість об’єктів категорії ресторани (табл. 3.9).
Таблиця 3.9
Динаміка розвитку ресторанного господарства в Україні за 2011-2014 роки
Заклади
ресторанного
господарства
Ресторани
Кафе,
закусочні та
буфети

Кількість закладів, од.
2014 у % до
2011
2014
2011
1460
1472
0,82
9049

7434

-17,85

406317

343623

-15,43

Бари

2448

2146

-12,34

111782

99810

-10,71

Їдальні

9891

9441

-4,55

889800

855120

-3,90

Джерело: складено автором за даними [224]

У них посадкових місць, од.
2014 у % до
2011
2014
2011
161095
170293
5,71
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Також встановлено, що найбільша частка підприємств ресторанного
господарства представлена такими закладами як кафе та їдальні, що свідчить про
розвиток закладів середнього цінового сегменту в країні.
Аналіз розвитку туристичного ринку України, в т.ч. ринку послуг
промислового туризму дозволив визначити, що завдяки своєму туристичному
потенціалу Україна має всі можливості стати туристичною державою світового та
європейського рівня, що підтверджується наступними умовами:
 здійснення перегляду законодавчих актів з регулювання туристичної
діяльності, враховуючи положення Директиви Ради ЄС № 90/314/ЄЕС про
комплексний туризм, відпочинок та тури;
 імплементація єдиних міжнародних стандартів, що дозволить підвищити
якість надання послуг промислового туризму та інших туристичних послуг, більш
ефективно захищати права споживачів туристичних послуг, сприятиме прозорості
дозвільної та ліцензійної системи, зниженню корупційних ризиків;
 наявність об’єктів промислового туризму майже по всіх областях країни,
що свідчить про можливість формування постійного і територіально рівномірного
туристичного потоку;
 здійснення ряду заходів з боку держави щодо популяризації об’єктів
промислового туризму на світовому та європейському рівнях;
 підвищення попиту на послуги промислового туризму протягом останніх
чотирьох років;
 наявність розвинутої туроператорської та турагентської мережі, закладів
ресторанного господарства, поступове укрупнення готелів та аналогічних засобів
розміщення.
Разом із тим слід відзначити, що розвиток туристичного ринку, в т.ч. ринку
послуг промислового туризму України значно залежить від фінансовоекономічної та політичної ситуації в державі: зниження частки іноземних
інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, необхідної для задоволення
потреб та забезпечення безпеки туристів, що планують відвідати об’єкти
промислового туризму, зокрема на будівництво, реконструкцію, розширення та
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технічне переоснащення підприємств туристичної сфери, призвело до нестачі
готельних номерів, закладів ресторанного господарства; скорочення кількості
іноземних туристів, які відвідували країну протягом останніх двох років, призвело
до зменшення частки України в туристичних потоках Європи. Такий стан не є
нормальним і потребує активізації процесів щодо створення в країні потужної
туристичної індустрії, яка спроможна задовольняти різноманітні потреби
внутрішніх та іноземних туристів, які подорожують з метою промислового
туризму. Серед визначених факторів неможливо виокремити одним з найбільш
вагомих, адже кожен з них негативно впливає на динаміку туристичних потоків в
Україні, ускладнюють розвиток промислового туризму як сегменту туристичного
ринку. Постійні виклики зовнішнього середовища, з якими в процесі свого
існування зіштовхується ринок послуг промислового туризму, вимагають пошуку,
створення та втілення нових підходів, завдяки яким уможливлюється зміцнення
конкурентних позицій на міжнародному рівні та подолання обмежень перспектив
його розвитку.
3.2. Концептуальні напрями удосконалення процесу інтеграції України
до європейського ринку послуг промислового туризму
Аналіз загального стану туристичного ринку України, в т.ч. ринку послуг
промислового туризму підтверджує, що держава має вагомі об'єктивні
передумови, щоб увійти до найрозвиненіших, у туристичному відношенні, країн
світу: вигідне туристичне розташування, володіння значним туристичним
потенціалом, який охоплює сукупність природних, етнокультурних та соціальноісторичних

ресурсів,

а

також

наявна

господарська

і

комунікаційна

інфраструктура. Однак, такий туристичний потенціал України все ще розкрито не
повною мірою. Основними перешкодами у цьому є переважно управлінські,
економічні, екологічні, соціальні та культурні чинники. Одним з найбільш
вагомих факторів є політична нестабільність та фінансово-економічна криза, що
негативно вплинули на в’їзний туристичний потік, структуру туризму та
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туристичні можливості країни як на внутрішньому, так і зовнішньому
туристичному

ринку,

та

відображається

на

функціонування

механізмів

міжнародного співробітництва та економічному розвитку національної економіки.
Цей фактор э також одним із головних, що гальмує інтеграцію України до
європейського туристичного ринку, в т.ч. ринку послуг промислового туризму.
Включення України до європейського туристичного ринку є одним з
ключових напрямів до розвитку промислового туризму. Частка промислового
туризму в Європі щорічно зростає більш швидкими темпами, ніж туризм в цілому
[210]. Протягом останніх п’яти років провідні місця за показниками розвитку
промислового туризму в Європі посідають Франція, Німеччина, Італія,
Великобританія. Країни ЦСЄ на сучасному етапі переймають досвід державчленів ЄС в області просування окремих видів туризму, в т.ч. промислового.
Визначення промислового туризму як одного з пріоритетних видів в країнах ЦСЄ
має важливе значення для внутрішніх туристичних ринків нових країн, що мають
намір приєднатися до ЄС. Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи,
має всі передумови для належного розвитку економіки за рахунок туризму,
приділяє велику увагу до розвитку співробітництва з ЄС з огляду на можливості
просування національного туристичного продукту на європейському ринку,
залучення

до

інформаційного

простору,

досвіду

організації

туристичної

діяльності, посилення євроінтеграційних процесів. Тож, інтеграція України з ЄС з
використанням нового напрямку туризму надасть додатковий динамічний
поштовх для розвитку європейського туристичного ринку, в т.ч. ринку послуг
промислового туризму.
Розвиток співпраці з ЄС відбувається згідно з програмою імплементації
Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС від 2015 року.
Згідно

з

статтею

співробітничають

у

№399
галузі

«Туризм»
туризму

вищезгаданої
з

метою

Угоди:

«Сторони

зміцнення

розвитку

конкурентоспроможної туристичної галузі як генератора економічного зростання
і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень. Співробітництво
зосереджується на таких напрямах: обміні інформацією, найкращими практиками,
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досвідом та передачі «ноу-хау», зокрема інноваційних технологій; встановленні
стратегічного партнерства між державними, приватними та суспільними
інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму; просуванні та
розвитку туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, людських ресурсів та
інституційних структур; розвитку та імплементації ефективних політик і
стратегій, зокрема відповідних правових, адміністративних та фінансових
аспектів; навчанні спеціалістів з туризму, а також нарощенні потенціалу в галузі
туризму з метою підвищення стандартів якості надання туристичних послуг;
розвитку і сприянні туризму на основі місцевих громад» [227]; Указом
Президента України від 11.06.1999 року № 615/98 «Про затвердження Стратегії
інтеграції України до Європейського Союзу» та від 14.09.2000 р. № 1072/2000
«Про Програму інтеграції України до Європейського союзу», рішеннями Самітів
Україна-ЄС. Інші програми та плани політичного, соціально-економічного
спрямування,

що

розробляються

або

підлягають

розробленню

органами

виконавчої влади, ґрунтуються на цілях цієї Програми [228]; Державною
цільовою програмою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва
України до 2020 року, іншими дорученнями Глави української держави,
розпорядженнями

та

дорученнями

Уряду

України,

що

стосуються

співробітництва України з ЄС, рекомендаціями міністерства закордонних справ
України, актами міжнародного права.
Відбувається гармонізація законодавства України в галузі туризму з
директивами та іншими актами ЄС. З урахуванням євроінтеграційних завдань
видано Указ Президента України від 11 березня 2003 року № 207 «Про деякі заходи
щодо розвитку туристичної та курортно-рекреаційної сфер України» та прийнято
розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 року № 390-р «Про
затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 року № 200-р «Про
схвалення розробленого Міністерством інфраструктури плану імплементації
Директиви Ради ЄС від 13.06.1990 року 90/314/ЄЕС про організовані туристичні
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подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 року № 638 «Про
схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на
період до 2022 року», Постанову Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року №
507 «Про затвердження Порядку здійснення рятувальних заходів на об'єктах
туристичних відвідувань». Це відповідає світовому досвіду та надає додаткового
імпульсу розвитку потужного туристичного потенціалу України, збільшенню
обсягів надання туристичних послуг.
Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 2014-2017
(розпорядженням

Кабінету

Міністрів

України

від

17.09.2014

№

847)

передбачається: розроблення проекту Стратегії розвитку туризму та курортів до
2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії;
імплементацію Директиви Ради ЄС від 13.06.1990 № 90/314/ЄЕС про організовані
туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні
турне; підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо внесення
змін до Закону України «Про туризм»; розроблення технічного регламенту «Про
організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та
комплексні турне» відповідно до Директиви Ради ЄС від 13.06.1990 №
90/314/ЄЕС; розроблення національних стандартів до технічного регламенту «Про
організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та
комплексні турне»; встановлення постійного діалогу, з метою спільного
представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах,
проведення робочих груп з туризму та інших заходів з державами-членами ЄС;
укладення договорів про двостороннє співробітництво з питань розвитку туризму
між областями України та відповідними адміністративно-територіальними
одиницями держав-членів ЄС, організація та проведення тренінгів для сільського
населення, відповідних конференцій, засідань за круглим столом, семінарів із
залучення експертів ЄС, організація навчальних поїздок до держав-членів ЄС.
Згідно Указу Президента України від 12.01.2015 року №5 Кабінетом
міністрів України було схвалено «Стратегію розвитку туризму і курортів на 2016

156
– 2020 роки», рекомендації до якої були надані групою експертів Європейської
Комісії, розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі на виконання
Стратегії сталого розвитку "Україна – 2020", та п. 172 Плану заходів з виконання
Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку
«Україна-2020» у 2015 році, метою якої є створення умов для забезпечення
сталого

розвитку

сфери

туризму

та

курортів,

перетворення

її

у

високорентабельну, інтегровану у світовий та європейський ринки, галузь, що
зможе стати вагомим чинником прискорення економічного зростання, підтримки
зайнятості, структурної модернізації економіки, наповнення бюджетів всіх рівнів.
Стратегія визначає інтегрований підхід до формування і реалізації
державної політики у сфері туризму та курортів, який передбачатиме поєднання
таких складових частин: 1) галузевої (міжгалузева координація та системний
розвиток складових сфери туризму): туристична діяльність: туроператори;
турагенти; екскурсійна діяльність; послуги розміщення: колективні засоби
розміщення;

індивідуальні

засоби

розміщення;

транспорт:

повітряний;

залізничний; автомобільний; водний: морський та річковий; міський громадський;
туристичні інформаційні центри; музеї та галереї; театри, арени, клуби; конгресхоли і конференц-центри; заклади ресторанного господарства; спортивні арени;
торгові центри, магазини, сувенірні лавки; ІТ компанії; страхові компанії; медіакомпанії); 2) територіальної, що передбачає міжрегіональну кооперацію,
досягнення рівномірного та збалансованого розвитку туристичних регіонів,
територій, зон: північ, південь, схід, захід, центр; області; райони; міста;
3) секторальної (створення системи стратегічного планування розвитку видів
туризму: міський, екологічний (зелений); сільський, культурно-пізнавальний,
промисловий, подієвий, лікувально-оздоровчий і медичний, гастрономічний,
релігійний; гірський, спортивний, велосипедний; пригодницький та активний;
науковий і освітній; круїзний та яхтовий; шопінг та розважальний туризм тощо)
[229]. Відповідно до положень документу інтеграція України до європейського
туристичного ринку передбачає виконання завдань, що можуть бути поділені на
п’ять груп, представлені у таблиці 3.10.
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Таблиця 3.10
Вектори розвитку туризму в України у напрямку інтеграції до
європейського туристичного ринку

Безпека туристів

Нормативна та
законодавча база
сфери туризму

Розвиток
туристичної
інфраструктури

Розвиток
людських
ресурсів

Маркетингова
політика
просування
туризму України

Забезпечення безпеки туристів та захист їх законних праві та інтересів, що
сприятиме підвищенню якості надаваних туристичних послуг та дотриманню
конституційних прав громадян: моніторинг надзвичайних подій, що трапляються
з туристами в регіонах України; надання невідкладної допомоги туристам,
туристам, які опинилися у надзвичайній ситуації; створення "гарячої лінії" для
прийому і ведення обліку звернень та скарг туристів, у тому числі іноземних, а
також надання необхідної туристичної інформації, виклику допомоги; посилення
відповідальності суб’єктів туристичної діяльності перед споживачами
туристичних послуг.
1) Імплементація законодавства ЄС у сфері туризму: розробка оновленої
редакції Закону України "Про туризм", приведення до міжнародних вимог
методів статистики у сфері туризму та впровадження рекомендованої ЮНВТО
системи сателітних рахунків, візова лібералізація та спрощення візових процедур
для туристів з країн, які є цільовими ринками для України.
2) Гармонізація національних стандартів у сфері туризму з міжнародними та
європейськими стандартами: розробка та впровадження гармонізованих
національних стандартів за напрямками: туроператорська та турагентська
діяльність; готелі та інші колективні засоби розміщення; заклади громадського
харчування; гіди та екскурсоводи; туристичні інформаційні центри; курорти та
кемпінги; пляжі екологічний, сільський, активний, промисловий туризм;
виставкова та конгресна діяльність тощо.
3) Лібералізація та ефективне регулювання здійснення підприємницької
діяльності у сфері туризму, підвищення безпеки туристів під час подорожей.
1) Забезпечення комплексного розвитку територій, зокрема створення
сприятливих умов для залучення інвестицій у розбудову туристичної
інфраструктури: моніторинг інвестиційних пропозицій розбудови туристичної
інфраструктури в регіонах України; участь інвестиційних проектів у сфері
туризму у міжнародних ярмарках інвестиційних проектів.
2) Забезпечення доступності об’єктів туристичної інфраструктури для осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
1) Удосконалення системи професійної підготовки фахівців сфери туризму,
зокрема готельної, ресторанної, клубної, музейної та інших видів діяльності,
пов’язаних із туризмом, що забезпечуватиме підвищення рівня професійної
підготовки фахівців сфери туризму та якості обслуговування споживачів
туристичних послуг: підготовка освітніх програм з професійного навчання у
сфері туризму з урахуванням потреб ринку праці; гармонізація кваліфікаційних
вимог та стандартів вищої освіти у ВНЗ, які забезпечують підготовку фахівців
сфери туризму та стандартів професійної підготовки; розробка базових
компетентностей фахівців та професійних стандартів для сфери туризму;
затвердження кваліфікаційних вимог фахівців туристичного супроводу;
впровадження народної дипломатії, як інструменту залучення населення до
популяризації туризму в Україні. Забезпечення наукового супроводу та
досліджень у сфері туризму та курортів, запровадження прогресивних
інноваційних розробок.
1) Формування та просування позитивного іміджу України, як країни
привабливої для туризму, що сприятиме збільшенню туристичних потоків до
України, утвердженню України на світовому туристичному ринку.
2) Формування
та
реалізація
конкурентоспроможних
національного,
регіонального та місцевого туристичних продуктів, що сприятиме підвищенню
якості туристичного продукту, зростанню попиту на туристичні послуги.

Джерело: складено автором на основі [229]

158
Однак, незважаючи на досить широкий спектр охоплення існуючих
стратегій та планів інтеграції, Україна суттєво програє в конкурентній боротьбі,
відстаючи від провідних держав світу за рівнем розвитку туристичної
інфраструктури та якості туристичних послуг, в т.ч. послуг промислового
туризму, туристична політики України все ще не враховує необхідності
забезпечення повноцінного виконання економічних, соціальних і гуманітарних
функцій та вирішення проблем щодо підвищення рівня конкурентоспроможності
туристичного продукту (за різними видами туризму, в т.ч. промислового), його
просуванню та розвитку, що дозволяє покращити взаємодію з ЄС.
Для України, яка прагне зміцнити свої позиції на європейському та
міжнародному туристичних ринках, в т.ч. ринку послуг промислового туризму,
необхідним є забезпечення сприятливих умов для розвитку туристичної
інфраструктури,

створення

високоефективного

і

конкурентоздатного

туристичного продукту, стимулювання міжнародних туристичних потоків на
користь країни.
У зв’язку з цим запропоновано концептуальні напрями удосконалення
процесу інтеграції України до туристичного ринку ЄС, в т.ч. ринку послуг
промислового туризму, що враховують організаційно-інституційні, фінансовоекономічні, інфраструктурно-технологічні, кадрові, маркетингові інформаційні
аспекти інтеграції, а також детермінанти, що визначають можливість підвищення
конкурентоспроможності туристичних послуг, у тому числі послуг промислового
туризму (рис. 3.5). У якості механізмів реалізації напрямів інтеграції України
важливим є проведення необхідних реформ для цілеспрямованого розвитку
туристичної

галузі,

розширення

співробітництва

з

міжнародними

та

європейськими організаціями, асоціаціями у сфері промислового туризму.
Необхідно відзначити, що Україна є першою з країн СНД яка вступила до
Європейської туристичній комісії (2005 рік), що дозволяє державі активніше
презентувати себе на туристичних ринках не лише Європи, але також Азії та
Америки. Вступ України до Європейської туристичній комісії став результатом
цілеспрямованої та системної діяльності держави, спрямованої на виконання
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євроінтеграційних завдань у межах реалізації державної політики в галузі туризму
з огляду на реальні можливості зміцнення позицій національного турпродукту на
європейському ринку, перетворення галузі на високопродуктивну складову
економічного зростання країни, підтримки регіонів, збільшення валютних
надходжень до державного бюджету, створення робочих місць, підвищення рівня
життя українських громадян.

Рис. 3.5. Концептуальні напрями удосконалення процесу інтеграції ринку
послуг промислового туризму до європейського туристичного ринку
Джерело: розробка автора
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Співробітництво між Україною та ЄС у сфері туризму відбувається шляхом
залучення міжнародної технічної допомоги для України (в тому числі TACIS та
TAIEX) та реалізації спільних проектів з європейською стороною (рис.3.6).
Результат проектів полягає в спрощеному механізмі передачі та обміні передовим
досвідом у розвитку туристичної галузі між країнами-бенефіціарами й країнами –
членами ЄС.

Рис. 3.6. Програми допомоги ЄС у напрямку інтеграції України до
європейського туристичного ринку
Джерело: складено автором на основі [230-231]

Зусилля туристичної політики України мають бути направлені на
забезпечення якості туристичних послуг та здійсненні певних заходів щодо
збільшення кількості туристичних потоків, що є основою формування проектів
розвитку туристичної інфраструктури. Цей фактор є одним з головних для
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залучення іноземних інвестицій, що дадуть змогу зміцнити конкурентні
можливості України на зовнішньому туристичному ринку [244-245].
Завдання інтеграції ринку послуг промислового туризму України до
туристичного

ринку

ЄС

полягають

у

розширенні

співпраці

країни

з

міжнародними та європейськими асоціаціями, організаціями, діяльність яких
спрямована на розвиток та популяризацію промислового туризму, Міжнародним
комітетом по збереженню індустріальної спадщини, Міжнародною радою з
питань пам'яток і пам'ятних місць, Європейською асоціацією з промислового
туризму. Такі організації сприяють розробці і просуванні турів по виробничим
підприємствам і об’єктам індустріальної спадщини по світу та в Європі, співпраці
між європейськими державами і регіонами в галузі досліджень, розробці і
комерціалізації промислового туризму; визнанню індустріальної культури на
туристичному ринку; просуванню наукових досліджень, освіти та підготовки
кадрів з промислового туризму; зростанню партнерських відносин з іншими
державними і приватними організаціями, які можуть допомогти досягти цілей у
розвитку промислового туризму в Європі.
Співпраця з міжнародними та європейськими організаціями будується за
участі України у відповідних загальноєвропейських проектів, конференціях та
інших подіях, тематикою яких є розвиток промислового туризму та створення
національних і регіональних маршрутів по об’єктах промислового туризму в
Європі. Результатом такої співпраці є спільні проекти з підтримки, просування та
збереження традиційних ремесел і майстерності; спільне створення туристичних
продуктів

з

урахуванням

необхідності

захисту

промислової

спадщини;

стимулювання співробітництва між установами в сфері історико-культурної та
промислової спадщини (обмін передовим досвідом, спільні навчання та інша
діяльність); консервація, збереження та адаптація або розвиток промислової
спадщини в туристичних цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших
цілях громад; спільне навчання персоналу та обмін спеціалістами, збільшення
потенціалу управління промисловою спадщиною, розвиток спільних туристичних
продуктів і послуг, маркетинг об’єктів спадщини на території.
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Важливе значення для інтеграції України в європейський ринок послуг
промислового туризму є участь країни у проекті ERIH, через інформаційну
мережу туризму індустріальної спадщини в Європі, де на сьогодні представлено
більше тисячі сайтів у сорока трьох європейських країнах, всі сайти відносяться
до шістнадцяти регіональних і тринадцяти європейських тематичних маршрутів,
що демонструють

різноманітність Європейської промислової

історії. Як

зазначається в Європейській стратегія по просуванню промислової спадщини,
участь країн, що прагнуть приєднатися до єдиного туристичного простору, мають
право на участь в проекті ERIH, метою якого є створення інтересу для спільного
Європейського надбання індустріалізації та її залишків, а також популяризація
регіонів, міст, об'єктів показу індустріальної спадщини та їх продаж у розвиток
індустрії відпочинку і туризму, для чого необхідно: включати теми про розвиток
індустріальної

спадщини

в

систему

загальної

освіти

для

підвищення

поінформованості громадськості та розуміння; організовувати спільні заходи
щодо просування промислової спадщини в конкурсах, акціях, фестивалях,
святкування днів Європейської промислової спадщини; реалізувати національні
та регіональні стратегії і кампаній для просування індустріальної спадщини через
культурний

та

промисловий

туризм;

розробити

загальнонаціональні

та

загальнорегіональні фокус-виставки; підтримувати мистецтво, культуру та туризм
як ефективний спосіб отримання інформації про промислові об'єкти [232].
Реалізацію вищезазначених завдань, необхідних для удосконалення процесу
інтеграції України у європейський ринок послуг промислового туризму доцільно
здійснювати в рамках певної системи заходів, орієнтованих на забезпечення
сприятливих умов для цілеспрямованого розвитку національного туристичної
галузі. Ці заходи мають концентруватися у наступних напрямах:
За останні три роки в Україні відбулися зміни у регулюванні туристичної
сфери, було ліквідовано центральний орган в галузі туризму і передача його
повноважень і функцій різним центральним органам державної влади. Туристична
галузь потребує координації та допомоги у взаємодії з органами державної влади,
налагодження

державно-приватного

партнерства

у

галузі

та

відповідної
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презентації туристичних можливостей України за її межами. Крім того, термін дії
Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 № 583, закінчився в 2010
році. До сьогодні Державної цільової програми розвитку туризму та курортів
України на законодавчому рівні не затверджено і на розвиток галузі взагалі не
передбачено фінансування на державному рівні. Разом із тим, невирішеними
залишаються питання про удосконалення термінологічного апарату щодо
класифікації видів туризму, зокрема промислового, до ЗУ «Про туризм». Все це
дуже негативно впливає на розвиток сфери і не дає можливості реалізувати
великий туристичний потенціал України на зовнішньому туристичному ринку.
Таким чином, в рамках організаційно-інституційного забезпечення необхідним є
визначення наступних заходів:
1) удосконалення структури та механізму державного регулювання та
управління туристичною сферою на основі міжнародного та європейського
досвіду, що передбачає впорядкування діяльності наявних та створення нових
спеціалізованих інституцій за окремими пріоритетними напрямами розвитку
туризму (забезпечення якості, безпеки, інформаційного супроводу тощо);
2) створення оптимальних нормативно-правових засад розвитку туризму
шляхом приведення нормативної та регуляторної бази туризму до директив ЄС та
рекомендацій Всесвітньої туристичної організації;
3) удосконалення нормативно-правової бази розвитку туристичної сфери в
Україні, у т.ч. внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо унормування
визначення промислового та інших видів туризму; чіткого визначення змісту та
особливостей організації передбачених Законом різновидів туризму;
4) розробка за участю міжнародних та українських експертів Програми
розвитку промислового туризму в Україні;
5) розвиток

договірно-правової

бази

міжнародного

туристичного

співробітництва, укладання та виконання міжурядових і міжвідомчих угод про
співробітництво в галузі туризму, у т.ч. в сфері промислового туризму, інших
міжнародних договірних актів, протоколів, періодичних планів і перспективних
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програм розширення міжнародної туристичної співпраці; інституційних зв’язків
на двосторонньому рівні та багатосторонньому рівні в межах міжнародних
туристичних організацій, а також виконання євроінтеграційних завдань у сфері
туризму.
Стабільний та ефективний розвиток туризму у переважній більшості
залежить від належного фінансування галузі. У рамках напрямку фінансовоекономічного забезпечення важливим є формування пріоритетів підтримки з боку
держави та стимулювання розвитку туристичної галузі шляхом забезпечення
участі України у відповідних міжнародних проектах технічної та фінансової
підтримки. На сьогодні для України можливою є участь у європейській програмі
підтримки малого та середнього бізнесу (COSME), що поєднує набір тематичних
проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом
2,3 млрд. євро. Зокрема, у галузі туризму в рамках програми COSME, діє проект
«EDEN: відбір нових туристичних напрямків», який сприяє створенню
пропозицій щодо нових туристичних продуктів та маршрутів у менш відомих
туристичних напрямках, в т.ч. у сфері промислового туризму. Загальну
характеристика проекту «EDEN: відбір нових туристичних напрямків» в рамках
програми COSME наведено в таблиці 3.11.
Результатом ефективної участі України у проекті «EDEN: відбір нових
туристичних напрямків» в рамках програми COSME окрім підтримки малого та
середнього бізнесу у розбудові туристичної галузі, забезпечення кредитування
розвитку туризму, в т.ч. промислового, надання фінансової допомоги; підтримки
інноваційних проектів у галузі туризму, може стати пошук ділових партнерів для
розробки туристичних продуктів і послуг по всій Європі; просування нових
технологій для туризму, культурної та індустріальної спадщини на національному
та європейському рівні; організація проведення двосторонніх зустрічей з
потенційними партнерами у сфері туризму, культурної та індустріальної
спадщини, ярмарків, консультування щодо питань фінансування і допомога щодо
подачі заявок на гранти ЄС; просування і реалізації міждисциплінарних
дослідницьких проектів в галузі туризму та культурної, індустріальної спадщини;

165
надання інформації про міжнародні конференції і семінари; надання рекомендацій
щодо відкриття бізнесу у сфері туризму.
Таблиця 3.11
Характеристика проекту «EDEN: відбір нових туристичних напрямків» в
рамках програми COSME
підвищення конкурентоспроможності сектора туризму країн, що прагнуть
приєднатися до єдиного європейського туристичного простору; збільшення
його загального внеску в економічний розвиток та створення нових
Мета
робочих місць; зміцнення транснаціонального співробітництва в галузі
сталого розвитку туризму; стимулювання конкурентоспроможності у
Європейському туристичному секторі.
малий та середній бізнес, громадські організації, установи, агентства
Можливі
регіонального розвитку, освітні заклади, українські бізнес-асоціації,
учасники
профспілки, кластери, органи державної влади, отримують можливість і
право брати участь в проектах COSME.
у рамках проекту мають бути виконані три оперативних завдання:
(1) диверсифікація та збільшення обсягу пропозицій туристичного
продукту
Оперативні
(2) створення умов для формування сприятливого та конкурентного
заходи,
середовища для туристичних компаній, у тому числі за рахунок
забезпечені
поглибленого розуміння соціально-економічних аспектів даного сектора та
фінансовою
(3) підвищення привабливості Європи, як об’єкта туризму, а також різних
підтримкою
напрямків туризму у її межах, та підтримка пов’язаних з туризмом SME у
їхній співпраці з міжнародними бізнес-партнерами на цільових ринках
третіх країн
Пріоритетні
транснаціональні маршрути, зосереджені на різних напрямах, такі як:
напрями
екологічний туризм, промисловий туризм, спортивний туризм, природний
туризму
туризм, культурний туризм.
Бюджет
4 500 000 євро
Джерело: складено автором за даними [233]

Привабливість країни для туристів знаходиться у значній залежності від
стану матеріально-технічної бази підприємств галузі туризму, розгалуженості та
різноманітності їх мережі, якості та асортименту послуг, які вони пропонують
[93]. Основною складовою матеріально-технічної бази туризму є засоби
розміщення туристів, що забезпечують їх тимчасовим житлом і надають побутові
та інші послуги під час подорожі [93]. Однак, сучасний стан матеріальнотехнічної бази підприємств туристичної галузі в Україні залишається на рівні,
далекому від світових та європейських стандартів. Окрім того, стан існуючої
придорожньої та туристичної інфраструктури не гарантує повною мірою безпечні,
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економічно ефективні та зручні умови, оскільки не надається необхідний
асортимент послуг належної якості; недостатній рівень інформування учасників
дорожнього руху про місце розташування об’єктів придорожньої та туристичної
інфраструктури, режим, маршрут і напрямок руху, погодні умови, стан
аварійності; існують проблеми із забезпеченням екстреним зв’язком учасників
туристичного руху з органами внутрішніх справ, медичними закладами та
аварійними

службами.

Тож,

в

напрямку

інфраструктурно-технологічного

забезпечення необхідна реалізація наступних заходів:
1) проведення

моніторингу

існуючої

придорожньої

та

туристичної

інфраструктури: дослідження інтенсивності туристичного руху, розробка системи
інформаційно-аналітично

прогнозування

туристичних

потоків;

визначення

туристичних маршрутів, переліку супутніх послуг, вимог до об'єктів туристичної
інфраструктури та їх виробничих потужностей; проведення інвентаризації та
перевірки відповідності міжнародним вимогам наявних об’єктів туристичної
інфраструктури, розташованих за напрямками національної мережі міжнародних
транспортних коридорів [139];
2) розширення супутньої інфраструктури на території туристичних об'єктів,
що передбачає встановлення вимог до комплексів дорожнього та туристичного
сервісу,

облаштування

туристичних

маршрутів

і

об'єктів

туристичної

інфраструктури, приведення їх у відповідність з вимогами Європейської угоди
щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні
туристичні перевезення;
3) створення безпечних умов для пересування туристів і подорожуючих, що
передбачає облаштування стоянок та зупинок для туристичних автобусів, належне
освітлення придорожніх населених пунктів, підземних та надземних пішохідних
переходів; упровадження системи екстреного зв’язку учасників туристичного
руху з медичними закладами, аварійними службами тощо;
4) створення комфортних умов для туристів і подорожуючих, що передбачає
формування

мереж

спеціалізованих

об'єктів

туристичної

інфраструктури;

реконструкцію наявних об'єктів туристичної інфраструктури; будівництво нових
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об'єктів туристичної інфраструктури (відведення земельних ділянок); добудову
розпочатих та будівництво нових комплексів дорожнього та туристичного
сервісу; благоустрій існуючих та облаштування нових місць короткочасного
відпочинку автотуристів; обладнання інформаційними та дорожніми знаками,
маршрутними покажчиками об'єктів показу та сервісу, місць надання послуг,
відпочинку

та

рекреації,

маршрутів

подорожей,

рекомендованих

для

туристичного відвідування.
5) сприяння

підготовці

інвестиційних

проектів

з

реконструкції

та

будівництва об'єктів туристичної інфраструктури.
Одним з важливих напрямів є кадрове забезпечення, у рамках якого мають
вирішуватися питання щодо наявності у працівників сфери туризму теоретичних
знань і практичних навичок, що є неможливим без функціонування чіткої системи
їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації та встановлених
критеріїв для фахівців різних категорій. Це є особливо важливим з огляду на те,
що в Україні обслуговуванням туристів зайняті сотні тисяч обслуговуючого
персоналу туристичних підприємств, готелів, закладів харчування, культури,
побутових послуг тощо. У контексті наближення України до європейської
туристичної політики працівник сфери туризму, який відповідає за якісне надання
туристичних послуг, повинен мати не лише туристичну освіту та відповідний
досвід роботи з питань, віднесених до його компетенції, але й володіти однією з
офіційних мов ЄС, знати основи міжнародне туристське право (міжнародні акти,
договори та угоди), а також вільно орієнтуватись у відповідному галузевому
законодавстві ЄС. Саме тому, необхідно приділяти велику увагу, в першу чергу,
підвищенню кваліфікації працівників сфери туризму. Таким чином, у напрямку
кадрового забезпечення необхідним є створення цілісної ефективної системи
підготовки висококваліфікованих та підвищення кваліфікації туристичних кадрів
України (державних службовців, працівників туристичних підприємств і
готельних господарств, курортних установ, науковців і викладачів туристичних
навчальних закладів) через проходження відповідного навчання і стажування у
спеціалізованих

навчальних

закладах

держав-членів

ЄС,

що

передбачає
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соціально-освітню інтеграцію та забезпечення належних умов для навчання
спеціалістів з туризму, нарощення кадрового потенціалу в галузі туризму з метою
підвищення якості надання туристичних послуг, а також розробка та
впровадження стандартів професійної підготовки у сфері туризму.
На сьогодні через нестачу якісних маркетингових заходів у світовому
інформаційному просторі майже відсутня об’єктивна та актуальна інформація про
Україну, зокрема про різноманітність її туристичних ресурсів, а це, в свою чергу,
шкодить туристичному іміджу України. У результаті Україна стрімко втрачає
популярність як туристична держава. Наразі Україна потребує широкої промоції
своїх туристичних можливостей за кордоном, а саме: покращення іміджу, як
безпечної дестинації з невисокими цінами на відпочинок, проживання та
харчування, що може бути реалізовано через систему наступних заходів у
напрямку

маркетингового

інформаційного

забезпечення

на

загальнонаціональному рівні, для чого необхідно:
1) створення загальноукраїнського інформаційного сайту, на якому має бути
представлена повна інформація про рекреаційний та туристичний потенціал
регіонів України з переліком туристичних і курортних послуг, визначення у
кожному регіоні візитних карток – знакових об’єктів історично-культурної та
індустріальної спадщини, створення на їх основі якісних туристичних продуктів,
формування символічних іміджів території; задіяти рекламно-інформаційну
діяльність для формування іміджу України – туристичної;
2) виготовлення інформаційно-рекламної продукції високої якості, організація
і проведення рекламних кампаній із просування вітчизняних туристичних продуктів
на внутрішньому та зовнішніх ринках туристичних послуг, забезпечення
необхідного державного фінансування проведення рекламних кампаній в Україні та
за її межами, прес-турів для представників засобів масової інформації тощо;
3) проведення в країні тематичних симпозіумів, семінарів, конференцій,
салонів та виставок-ярмарків (міжнародних, загальноукраїнських, регіональних) із
залученням провідних вітчизняних та зарубіжних компаній з метою вивчення та
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популяризації туристичних маршрутів, участь українських туристичних фірм у
аналогічних заходах за кордоном.
Транскордонне та міжрегіональне співробітництво є не лише інструментом
розвитку ділових контактів між прикордонними територіями сусідніх країн, а й
засобом

пожвавлення

загальноєвропейських

інтеграційних

процесів

[228].

Практичне здійснення інтеграційного процесу ринку послуг промислового туризму
України

до

туристичного

загальноєвропейського

ринку

виміру

ЄС

співпраці

можливе

за

умови

поглибленням

доповнення

регіонального

та

транскордонного співробітництва [230]. Транскордонне співробітництво у сфері
туризму в Україні перетворюється на один з важливих напрямів європейської
інтеграції

країни,

що

реалізується

на

регіональному

рівні.

Поглиблення

транскордонного співробітництва відкриває нові можливості для розвитку туризму
щодо

створення

якісного

туристичного

продукту

і

підвищення

його

конкурентоспроможності шляхом мобілізації туристичного потенціалу сусідніх
територій. Таке об’єднання зусиль для вирішення спільних проблем може найбільш
ефективно реалізовуватися за рахунок реалізації транскордонних проектів у сфері
туризму. Тому, перш за все регіональна політика держави у сфері розвитку
транскордонного співробітництва в туризмі має бути спрямована на організацію
ефективної системи підготовки та забезпечення реалізації транскордонних проектів
[232]. Окрім того, щодо посилення транскордонного співробітництва у сфері
туризму, в т.ч. промислового туризму необхідним є визначення наступних заходів:
1) ліквідація інфраструктурних перешкод, розбудова транспортної та
туристичної інфраструктури прикордонних регіонів України з мінімізованим
негативним впливом на навколишнє природне середовище, модернізація і
розвиток наявної транскордонної транспортної мережі для підвищення її
пропускної спроможності, поліпшення транскордонної доступності шляхом
розвитку мережі транспорту та зв’язку і супутніх послуг;
2) сприяння провадженню спільної підприємницької діяльності у прикордонних
регіонах України, створення умов для розвитку кооперації та конкуренції у сфері
малого і середнього бізнесу, об’єднань єврорегіонального співробітництва;
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3) розроблення спільних із сусідніми державами стратегічних та програмних
документів щодо розвитку транскордонного туристичного ринку; об’єднання
зусиль для поглиблення співпраці та розширення такої співпраці;
4) сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва
з метою розв’язання спільних із сусідніми державами проблем прикордонних
регіонів України у сфері туризму та реалізація євроінтеграційних заходів на
регіональному рівні [232].
Для України інтеграція до туристичного ринку ЄС це насамперед
підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту, модернізація
матеріально-технічної бази підприємств туристичної галузі, придорожньої та
туристичної інфраструктури, покращення інвестиційного клімату, а також
сприяння просуванню та розвитку туристичного продукту, людських ресурсів та
інституційних структур, модернізація інституційного забезпечення в сфері
туризму за зразком існуючих у державах ЄС, прискорення економічного
зростання в Україні та регіонах. Однак, на сьогодні туристичний ринок України, в
т.ч. ринок послуг промислового туризму демонструє гальмування на шляху
реформ, що спричинено як світовою фінансово-економічною кризою, так і
внутрішніми політичними й конституційними труднощами.
Отже, Україна демонструє стійку тенденцію до співробітництва в сфері
туризму та поглиблення інтеграційних процесів з ЄС. Численність завдань щодо
створення системних та комплексних передумов для розвитку туризму, які
ставляться вітчизняному туризму з боку ЄС, повинні бути відображені у
туристичній політиці держави. Запропоновані концептуальні напрями інтеграції
ринку послуг промислового туризму України до туристичного ринку ЄС
визначають базові кроки щодо створення конкурентоспроможного національного
туристичного продукту, забезпечення на цій основі сприятливих умов для
перерозподілу міжнародних туристичних потоків на користь України та сталого
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому.
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3.3. Модель розвитку ринку послуг промислового туризму України в
контексті транскордонного співробітництва
Як зазначалось у пункті 3.2, інтеграція ринку послуг промислового туризму
України до єдиного європейського туристичного простору є пріоритетним
напрямом розвитку туристичної галузі держави. Важливим напрямом процесу
інтенсифікації відносин з ЄС, що є важливою умовою відновлення економічного
зростання в Україні, є регіональні інтеграційні процеси.
Розвиток сучасних міжнародних економічних відносин характеризується
інтенсифікацією

інтеграційних

процесів,

важливу роль

у

яких

відіграє

транскордонне співробітництво. Розвиток транскордонного співробітництва є
пріоритетом реалізації політики сусідства ЄС. Україна завдяки вигідному
геополітичному положенню має значні потенційні можливості щодо розвитку
транскордонного співробітництва, оскільки дев’ятнадцять з двадцяти п’яти
регіонів держави є прикордонними, а зовнішній кордон є найдовшим серед
європейських країн [232]. Для України транскордонне співробітництво має стати
важливим елементом інтеграції до ЄС, що пришвидшує інтеграційні процеси в
країні, враховуючи принципи регіоналізації та локального розвитку.
Про необхідність транскордонного співробітництва, у його різних формах,
зазначено в ряді нормативно-правових документів. Як зазначено в Угоді про
асоціацію між Україною та ЄС у частині «Економічне та секторальне
співробітництво, створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі»
сторони розширюють контакти та співробітництво на транскордонному та
регіональному рівнях із сусідніми новими державами-членами ЄС шляхом
використання можливостей та викликів, що виникають внаслідок розширення ЄС.
У

цьому

контексті,

важливим

напрямком

розвитку

транскордонного

співробітництва є сфера туризму, розвиток якої пов’язаний із сприятливими
природно‑кліматичними

умовами;

наявністю

унікальних

історичних,

архітектурних, культурних, індустріальних пам’яток, що становить цінність для
розвитку

промислового

туризму;

природно‑ресурсним

потенціалом,

що
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забезпечує можливість розвитку видів сезонного та несезонного туризму в межах
транскордонного регіону; розвиненою мережею закладів підготовки кадрів для
туристичної

сфери

висококваліфікованих

та

наявністю

працівників

у

інтелектуального
сфері

туризму,

потенціалу

охорони

і

здоров’я;

розвиненою мережею інституцій та організацій підтримки малого та середнього
бізнесу, в т.ч. туристичного, а також професійних бізнес‑асоціацій та
інноваційних структур (агенції регіонального розвитку, туристичні асоціації,
торгово-промислові палати, туристичні палати, асоціації та центри підтримки
малого та середнього бізнесу), що особливо характерно для України та окремих
регіонів держави.
Окрім того, розвитку транскордонного співробітництва сприяє закріплення
позицій національних суб’єктів туристичної діяльності на внутрішньому ринку та
потреба у виході на зарубіжні ринки, що викликає необхідність пошуку нових
форм організації туристичної діяльності, які забезпечать конкурентоспроможність
вітчизняного туристичного продукту.
З боку Європейського Союзу та Ради Європи здійснюються планомірні
заходи для творення «Європи без роз’єднуючих кордонів» [232]. У якості
підтвердження важливого значення такої політики та віднесення пов’язаних із її
реалізацією завдань до числа пріоритетних можна зазначити розробку низки
важливих

правових

інструментів,

що

застосовуються

для

підтримки

транскордонного співробітництва у різних сферах економіки, в т.ч. у сфері
туризму (Мадридська конвенція та додаткові протоколи до неї, Регламент
Європейського Парламенту та Ради 1082/2006 про Європейські угрупування з
міжтериторіального співробітництва (EGTC) від 5 липня 2006 року тощо) [232].
Прийняття та ухвалення вищезазначених документів має вагоме значення і для
України. Оновлена державна регіональна політика має передбачати можливості
для розширеного представлення регіонів України у Європейському економічному
і, зокрема, туристичному просторі.
Значну частину законодавчої бази України щодо транскордонного
співробітництва формують міждержавні угоди добросусідства і співробітництва,
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у

яких

в

окремих

статтях

передбачається

розвиток

транскордонного

співробітництва, або міжурядові угоди про співробітництво між прикордонними
областями України та адміністративно-територіальними одиницями сусідніх
держав. Нині всі області України мають укладені транскордонні угоди про
співпрацю із сусідніми територіями суміжних країн. Тож, транскордонне
співробітництво в Україні у різних сферах економічного життя, зокрема в сфері
туризму, здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази та
ратифікованих міжнародних документів. Найбільш важливими серед них є:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між
територіальними общинами або властями від 1980 року, затверджена Постановою
Верховною Ради України «Про приєднання України до Європейської рамкової
конвенції про транскордонне співробітництво міжтериторіальними общинами або
властями» №3384-ХІІ від 14.07.1993 року; Закон України «Про транскордонне
співробітництво» №1861-ІV від 24.08.2004 року; Постанова Кабінету Міністрів
України

«Деякі

питання

розвитку

транскордонного

співробітництва

та

єврорегіонів» №587 від 29.04.2002 року; Рекомендації парламентських слухань
«Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках
єврорегіонів

та

перспективи

транскордонного

співробітництва»,

схвалені

Постановою Верховної Ради України від 27.06.2007 року № 1242-V; Указ
Президента

України

«Про

заходи

щодо

активізації

євроінтеграційного

прикордонного співробітництва» від 19.12.2007 року № 1236.
Протягом останніх десяти років в Україні приділялася значна увага та
надавалася політична підтримка розвитку транскордонного співробітництва в
сфері туризму, створено договірно-правову базу для такого співробітництва,
встановлено правові механізми підготовки та реалізації спільних з державами членами ЄС проектів прикордонного співробітництва, в тому числі процедуру
проведення

конкурсного

співробітництва.

Однак,

відбору

проектів

основними

(програм)

проблемами

транскордонного
транскордонного

співробітництва у сфері туризму залишаються недостатні темпи соціальноекономічного розвитку областей України та нерозвинутість інструментів
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підтримки його реалізації. Окрім того, в Україні існує ряд інших факторів, що
стримують розвиток транскордонного співробітництва в сфері туризму:
 відсутність цілісної багаторівневої системи управління (координації)
транскордонним співробітництвом у сфері туризму, окремі її елементи працюють
не узгоджено;
 низька активність учасників транскордонного співробітництва на рівні
районів та територіальних громад;
 низький рівень розвитку інфраструктури міжнародних транспортних
коридорів;
 обмеженість державного фінансування та маркетингового супроводу
туристичної сфери;
 низький рівень використання туристичного потенціалу прикордонних
регіонів та історико-культурної, індустріальної спадщини;
 відсутність безвізового режиму для пересування громадян територією
транскордонних регіонів;
 низька конкурентоспроможність туристичних послуг, неналежний стан
туристичних об'єктів.
Транскордонне співробітництво між Україною і сусідніми країнамичленами ЄС продовжує слугувати прикладом цивілізованої і прагматичної
міжнародної співпраці у Центральній та Східній Європі. У зв’язку з масштабним
розширенням ЄС на схід і формуванням нового кордону між ЄС та Україною, у
сфері туризму виникає необхідність створення нових туристичних маршрутів при
збереженні історико-культурної та індустріальної спадщини; туристичного
продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного максимально
задовольнити туристичні потреби населення, забезпечити на цій основі
комплексний розвиток територій. В цьому контексті змінюється і формат
співпраці як держав, так і прикордонних регіонів. Насамперед, важливим є
транскордонне співробітництво у формі транскордонного туристичного ринку як
одного із інструментів ефективного єврорегіонального співробітництва.
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Враховуючи сучасні потреби, стан та наявні перешкоди у розвитку
транскордонного співробітництва у сфері туризму, особливості інституційноправового забезпечення, розвиток ринку послуг промислового туризму є
можливим, зокрема, за рахунок утворення перспективних форм – транскордонних
туристичних ринків, які повинні базуватися на інтеграції діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності, які розташовані на території суміжних держав, що
забезпечує їм додаткові переваги порівняно з відособленим їх функціонуванням.
Створення такої моделі розвитку ринку послуг промислового туризму потребує
формування відповідної системи, адаптованої до особливостей інституційного
розвитку транскордонного співробітництва у сфері туризму, туристичної
інфраструктури та її потенційних ресурсів, умов соціально-економічного розвитку
співпрацюючих регіонів. Модель розвитку ринку послуг промислового туризму в
контексті європейської інтеграції схематично зображена на рис. 3.7.
Запропонована модель як пріоритетна організаційно-інституціональна
форма посилення та розвитку взаємозв’язків України та країн-членів ЄС
розглядається на основі створення ринку послуг промислового туризму, де на
добровільних

засадах,

системно

взаємодіють

підприємства,

установи

та

організацій, державні органи влади та інституцій в межах чотирьох рівнів
управління: міжнародного, міждержавного та регіонального, підприємницького.
Згідно

моделі

розвитку

ринку

послуг

промислового

туризму

на

міжнародному рівні основою регулятивної системи міжнародних транскордонних
відносин України із зарубіжними державами виступають багатостороння
Мадридська конвенція з відповідними Протоколами, двосторонні генеральні
договори України про дружбу, співробітництво і добросусідські відносини,
двосторонні

угоди

співробітництва,
співробітництво.

а

України
також

з

сусідніми

державами

з

міжрегіональні

угоди

про

транскордонного
транскордонне
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Особливої уваги в даному контексті, окрім базових договорів про
добросусідські відносини, заслуговують укладені протягом 1990-х – початку
2000-х років двосторонні угоди України з більшістю сусідніх держав, які
спеціально спрямовані на урегулювання транскордонних стосунків в сфері
туризму. Основною характеристикою співробітництва у формі транскордонних
туристичних

ринків

є

вищий

ступінь

інституціоналізації

структур

співробітництва, тобто у взаємодії беруть участь інституціолізовані форми
транскордонного співробітництва. Як слідує з нормативно-правової бази,
учасниками підтримки розвитку транскордонного співробітництва у сфері
туризму є суб’єкти, які сприяють розширенню та поглибленню такої співпраці на
визначених територіях.
На сьогодні основними такими структурами в Україні є Рада з питань
співробітництва між Україною і ЄС, Міжвідомча комісія з питань розвитку
транскордонного співробітництва та єврорегіонів, Інститут транскордонного
співробітництва та європейської інтеграції; в Європі – Асоціація регіонів Європи,
Рада гмін регіонів Європи, Конгрес локальних органів влади і регіональних Рад
Європи, Комітет регіонів ЄС тощо [232]. Діяльність суб'єктів транскордонного
співробітництва

направлена

на

укладання

угод

про

транскордонне

співробітництво у сфері туризму і забезпечення їх виконання; забезпечення
виконання

зобов'язань за міжнародними договорами про

транскордонне

співробітництво; участь у розробленні та реалізації спільних проектів (програм) у
сфері туризму; приймання рішення про вступ до відповідних міжнародних
асоціацій, інших об'єднань; внесення пропозицій щодо спрощення митного
законодавства для туристських цілей.
Крім того, у рамках розробленої моделі розвитку ринку послуг промислового
туризму в контексті транскордонного співробітництва на міждержавному рівні
суб’єктами виступають державні органи, в. т.ч. у галузі туризму, як Міністерство
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство інфраструктури України,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
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господарства України, Департамент туризму та курортів (підвідомчий Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України), управління (відділи) туризму місцевих
органів влади, спеціалізовані громадські організації з одного боку, а також органи
влади національного рівня, місцеві та регіональні органи влади, місцеві формальні і
неформальні інституції транскордонного співробітництва; структурні фонди, що
здійснює діяльність по розвитку туризму в країнах ЄС з іншого боку. Головними
напрямами діяльності на цьому рівні у спільній взаємодії має бути: створення
нормативно-правових,

законодавчих, органiзацiйно-управлiнських,

соціально-

економічних умов для перетворення туризму на соціально-екологічно орієнтовану,
економічно-ефективну сферу діяльності; розроблення ефективних державної та
місцевих програм розвитку промислового туризму, економічно обґрунтованих
планів їх реалізації, у тому числі в рамках програм соціально-економічного
розвитку регіонів; формування рівних можливостей для усіх суб’єктів туристичної
діяльності, передумов для розвитку ефективного і прозорого туристичного ринку
створення пільг для підприємців, які намагаються організувати бізнес, що сприяє
розвитку промислового туризму на прикордонні території; створення об’єктів
туристичної інфраструктури в межах територій з високою концентрацією цінних
об’єктів природної, історико-культурної та індустріальної спадщини; формування
єдиного туристичного простору з метою раціонального, а також ефективного
використання туристичних ресурсів; стимулювання освітніх та наукових закладів
щодо організації проектів розвитку та відновлення туристичного потенціалу,
об’єктів індустріальної спадщини прикордонної території; створення туристичного
іміджу регіону; участь у міжнародних грантах на отримання інвестицій.
Регіональний рівень у рамках моделі розвитку ринку послуг промислового
туризму

мають

представляти

туристичні

асоціації, спілки,

консорціуми,

координаційні ради тощо. Основні напрями діяльності суб’єктів на регіональному
рівні мають бути спрямовані на: участь у підготовці проектів законодавчих та
нормативно-правових актів з питань промислового туризму; забезпечення захисту
прав суб'єктів туристичного ринку; формування позитивного іміджу України як
безпечної туристичної держави; активну пропаганду, популяризацію та рекламу
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вітчизняного туристичного продукту серед широкого загалу українських та
іноземних туристів; розвиток співробітництва з туристичними організаціями
різних

рівнів

(вітчизняними,

зарубіжними,

міжнародними);

забезпечення

раціонального використання та збереження туристичних ресурсів (природних,
культурних,

історичних);

проведення

науково-дослідних

робіт

у

сфері

промислового туризму; сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів
для туристичної сфери.
Останній підприємницький рівень утворюють виробничо-технологічна
підсистема (туристичні підприємства, заклади ресторанного господарства,
підприємства транспортування, заклади розміщення; об’єкти промислового
туризму та інші туристичні об’єкти) та інформаційна підсистема (рекламні
агенції, підприємства з виробництва сувенірів поліграфічні підприємства та
картографічні фабрики, періодичні видання, телерадіокомпанії

тощо). Тобто,

суб’єктами цього рівня є підприємства, які в процесі реалізації своїх прав
вступають у відносини з підприємствами суміжних галузей нерезидентами, що
розташовані у прикордонній території суміжних держав, основні зусилля яких у
тісній співпраці має стати: укладання договорів щодо спільної діяльності;
створення спільних якісних туристичних послуг; участь у міжнародних
туристичних форумах, виставках та ярмарках; випуск туристичних довідників,
проведення спільних кампаній з популяризації промислового туризму; сприяння
створенню умов спільної експлуатації туристичних об'єктів; обмін кадрами в
сфері туризму, в т. ч. в цілях навчання і підвищення кваліфікації; забезпечення
взаємодії між навчальними закладами держав, що здійснюють підготовку
фахівців туристичного профілю.
В свою чергу, застосування моделі розвитку ринку послуг промислового
туризму

дозволить

суттєво

підвищити

рівень

конкурентоспроможності

туристичної сфери України у європейському та міжнародному туристичному
просторах оскільки утворює певні переваги. Переваги та недоліки застосування
моделі розвитку ринку послуг промислового туризму відображено на рис. 3.8.
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Рис. 3.8. Переваги та недоліки застосування моделі розвитку ринку
послуг промислового туризму
Джерело: розробка автора

Запропонована модель розвитку ринку послуг промислового туризму має
стати результатом інтенсивної взаємодії суб’єктів на всіх рівнях управління у
економічному просторі. При цьому, результатом такої взаємодії у кінцевому
результаті є розробка спільних туристичних маршрутів, туристичних продуктів,
бренду та просування і реалізація їх через мережу туристичних агентств;
збільшення обсягів взаємних туристичних потоків та доходів від туризму,
підвищення

якості

туристичних

послуг;

соціально-економічний

розвиток

прикордонних регіонів (зростання рівня зайнятості, розширення пропозиції
кваліфікованої робочої сили, адаптація професійної освіти до потреб ринку);
посилення інтегральної конкурентоспроможності туристичного співробітництва.
Функціонування

ринку

послуг

промислового

туризму,

особливо

в

транскордонному вимірі, дасть змогу забезпечити спільне та раціональне
використання природних та туристичних ресурсів, туристичних можливостей,
матеріально-технічної бази, фінансових ресурсів та інформаційних потоків для
максимального

задоволення

потреб

споживачів

покращення соціально-економічної ситуації.

туристичних

послуг

та
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Отже, на сьогодні перед вітчизняним туристичним ринком, у т.ч. ринком
послуг промислового туризму стоїть завдання інтеграції до європейського
туристичного

простору.

Водночас,

для

досягнення

можливих

переваг

інтеграційної взаємодії туристична політика України має бути спрямована на
задоволення вимог, які висуваються до країн-членів європейської спільноти, та
передбачати необхідні кардинальні зрушення на всіх рівнях управління розвитком
ринку промислового туризму. Разом із тим, відзначаючи зростаючий інтерес до
транскордонного співробітництва з боку ЄС, формування нової моделі розвитку
ринку послуг промислового туризму може стати важливим інструментом
просування України на шляху до європейської інтеграції.
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Висновки до розділу 3
1. На основі оцінки місця та ролі України на міжнародному ринку послуг
промислового туризму, встановлено: 1) ефективність процесів щодо адаптування
українського туристичного сектору до європейських вимог у сфері промислового
туризму; 2) за рівнем забезпеченості туристичними ресурсами Україна має всі
передумови

для

інтенсивного

розвитку

міжнародного

та

внутрішнього

промислового туризму: об’єкти промислового туризму знаходяться майже по всіх
областях України (з них 30% є діючими об’єктами промисловості та 70% індустріальна спадщина дореволюційного періоду); 3) наявність сезонності та
чітко виражених «пікових сезонів»; 4) скорочення частки України в туристичних
потоках Європи на 2%; 5) обсяг туристичних послуг за метою подорожі –
промисловий туризм досяг 5% від загального, що відповідає загальносвітовим та
загальноєвропейським тенденціям розвитку цього виду туризму.
2. Розроблено концептуальні напрями інтеграції України до європейського
ринку послуг промислового туризму, які передбачають визначення мети,
механізмів

реалізації

та

завдань

(організаційно-інституційне,

інтеграції

у

рамках

фінансово-економічне,

шести

напрямів

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.
3. Визначено, що транскордонне співробітництво є однією з пріоритетних
форм

у

напрямку

інтеграції

України

до

європейського

ринку

послуг

промислового туризму, що сприяє взаємному розширенню меж цього ринку та
дозволяє шляхом мобілізації туристичного потенціалу та ресурсів сусідніх
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територій створювати додаткові умови для залучення інвестицій, отримання
технічної та фінансової допомоги для реалізації тематичних проектів та програм
щодо розвитку та популяризації промислового туризму.
4. Запропоновано модель розвитку ринку послуг промислового туризму,
відповідно до якої розвиток співробітництва України та країн-членів ЄС у сфері
промислового туризму повинен відбуватись в рамках чотирьох рівнів управління
(міжнародний,

міждержавний,

функціонально-структурних

регіональний,

підсистем

підприємницький)

та

(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.
.
Основні результати дослідження, проведеного в Розділі 3 дисертації,
опубліковані автором у роботах [236-244].
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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

міжнародного

регулювання

та

формуванням

міжнародних

неурядових

рр.);

співробітництва,

період

який

організацій,

активізації

супроводжувався

асоціацій

розвитку

промислового туризму та популяризацією туристичних ресурсів, реалізацією
міжнародних проектів та програм (1975-2005 рр.); період національної
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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).
4.

Обґрунтовано

організаційну

структуру

світового

ринку

послуг

промислового туризму, яка, на відміну від існуючих, що ґрунтуються на
географічному, системному, процесному підходах, базується на географічнологістичному (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.
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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.
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7. Встановлено

особливості

розвитку

українського

ринку

послуг

промислового туризму, головними з яких є: вдосконалення інституційної
адаптації 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, фінансовоекономічного,
інформаційного

інфраструктурно-технологічного,
забезпечення,

кадрового,

міжрегіонального

і

маркетингового
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 країнчленів 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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Додаток А

Акти впровадження
результатів дослідження

ДОДАТОК Б
Таблиця Б.1
Основні показники розвитку світового туризму за 1989-2015 роки
Прибуття
Рік

Європа

1989
1990

212

Азія і
Тихоокеанія
57,1

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

338,4
371,1
383,8
394,1
386,4
399,7
399,8
396,6
416,4
441,5
376,9
433,4
487,2
458,7
488,9
516,4
534,4
566,4
581,8
607,7

85,6
73,1
92,6
102,9
110,3
121
131,3
119,3
152,5
155,4
156,5
188,9
184
181,2
205,4
218,2
233,6
249,8
263,3
279,2

Америка

Африка

Ближній Схід

Світ

Європа

92,8

15

7,5

420
457,2

143,5

108,9
116,6
119,9
122,9
128,2
120,8
114,9
113,1
125,8
133,5
154,1
171,1
147,8
140,7
150,1
156
163,1
152,4
152
192,6

-

-

20,2
23,2
24,9
26,9
26,2
28,4
29,1
30,8
33,2
36,7
24,6
28,3
44,2
45,6
49,5
49,4
67,5
54,4
48,4
53

12,4
14,3
15,3
17,8
22,4
22,7
27,6
30
35,4
39,1
29,9
34,2
55,6
52,9
54,7
54,9
81
55,7
51
53,3

466,1
503,6
518,3
546,3
565,4
599
618,2
636,6
664,4
673,5
684,1
702,6
690
763
809
742
856
922
880
949
995
1035
1087
1133
1186

211,7
224,5
232,5
233,1
235,5
230,4
240,5
282,9
326,7
348,2
462,2
484,4
473,7
410,9
409,3
466,7
454
491,7
508,9
450,7

Складно автором за даними [182-185]

Надходження від міжнародного туризму
Азія і
Америка
Африка Ближній Схід
Тихоокеанія
41,2
69,2
5,3
4,4
78,1
79,7
72,1
85
82,7
87,2
94,7
94,9
125
138,6
167
184,3
208,9
203,1
255,3
298,6
329,1
360,7
376,8
418,3

100,5
116,9
118
122,4
132,8
122,5
114,3
114,1
131,7
144,6
135,8
142,5
188,1
166,2
180,7
197,9
212,9
264,2
274
303,7

8,1
9,4
9,8
9,9
9,8
11,7
11,8
15,5
18,3
21,5
41,4
44,4
30,2
28,8
30,4
32,7
34,3
35,5
36,4
33,1

7,5
9,2
8,6
9,8
8,6
11,8
13
16,8
21
27,6
40,9
47,6
39,7
42
51,7
46,4
47,5
45,2
49,3
54,4

Світ
225
263,6
271,8
308,6
313,9
346,7
405,8
437
439,7
441
454,6
477
463,6
474
524
623
680
847
903
941
852
927
1042
1078
1197
1245
1260

Таблиця Б.2
Результати спектрального аналізу розвитку світового туризму

Розраховано автором за даними [182-185]

ДОДАТОК В
Таблиця В.1
Об'єкти індустріальної спадщини зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, 2015 рік

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Туристичний
регіон світу

Туристичний
субрегіон

Країна
Польща

Центральна та
Східна Європа

Словакія
Чехія
Угорщина
Литва
Норвегія

Великобританія
Європа

№з/п

Північна Європа
Швеція

Фінляндія

Нідерланди

Західна Європа

Франція

Об’єкт промислового туризму
Королівські соляні шахти у Величці і Бохні
Концентраційний табір Аушвіц-Біркенау (Освєнцим)
Історичний центр міста Банська Штявниця
Кутна-Гора
Виноробний регіон Токай
Археологічні пам'ятки культурного резервату Кярнаве
Брюгген, стара верф Бергена
Шахтарське місто Рерус і його околиці
Вегаейн – архіпелаг Вега
Ущелині Айронбрідж
Фабричне селище Солтейр
Фабрики в долині річки Деруент
Гірничопромисловий ландшафт Корнуолл і Західного Девону
Акведук Понткісіллте
Ліверпуль – приморське торгове місто
Гірничопромисловий ландшафт Бленавона
Фабричне селище Нью-Ланарк
Залізоробний завод Енгельсберг
Гірничопромисловий район Велика Мідна гора, місто Фалун
Декоровані ферми Хельсінгланда
Сільський ландшафт у південній частині м.Еланд
Радіостанція Варберге
Деревопереробна фабрика в Верле
Система оборонних споруд Амстердама
Концентричні канали XVII ст. в кварталі Сінгелграхт
Вітряки в районі Киндердейк- Элсхаут
Парова насосна станція Вауда
Польдер Бемстер
Королівський соляний завод в Арк-е-Сенан і великий соляний завод у Сален-ле-Бен
Давньоримський акведук Пон-дю-Гар близько Німа
Середземноморські агропасовищні ландшафти Севенн і Гран-Косс
Кам'яновугільний басейн у регіоні Нор– Па-де-Кале
Склоны холмов, винодельческие дома и погреба Шампани

№з/п

Туристичний
регіон світу

Туристичний
субрегіон

Об’єкт промислового туризму

Країна

34
35

Південний канал
Стародавні копальні Раммельсберга, історичне місто Гослар і водозабірні споруди у верхів'ях
Гарцу
Стара вугільна шахта «Цольферайн»
Фабрика Фагус
Залізоробний завод в місті Фельклінген
Терасні виноградники
Чотири гідравлічних суднопідйомники на Центральному каналі та їх оточення
Неолітичні каменоломні в районі Сп'єнн
Найбільші вугільні шахти Валлонії, включаючи Гран-Орню і Буа-дю-Люк
Музейний комплекс та видавництва друкарні Плантен-Моретюс
Культурний ландшафт Хальштатт-Дахштайн
Культурний ландшафт Вахау
Земмерінг залізничний
Старовинне місто Сеговія з римським акведуком
Біскайський міст
Вежа Геркулеса
Культурний ландшафт Серра-де-Трамунтана [Балеарські о-ви]
Римські золоті копальні Лас-Медулас
Ідрія і Альмаден – світова спадщина ртуті

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Німеччина

53
54

Італія

Фабричне селище Креспі-д’Адда
Культурний ландшафт Валь д'Орча

55

Італія, Швейцарія

Ретийська залізниця

56
57
58

Італія

Королівський палац у Казерте з парком, кведук Ванвителлі і фабричне селище Сан-Леучо
Виноробний регіон Алту-Дору
Виноробний ландшафт о.Піку

59

Андорра

Долина Мадриу Перафита-Кларор

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Хорватія

Стариградська рівнина на острові Хвар
Канал Рідо
Ландшафт Гран-Пре
Китобійна станція Ред-Бей
Хед-Смешт-Ін-Баффало-Джамп
Історичне місто Гуанахуато і прилеглі рудники
Історичний центр міста Сакатекас
Госпіталь Кабаньяс в м. Гвадалахара
Ландшафт плантацій агави і старовинні підприємства з виробництва текіли
Каміно-Реал-де-Тьєрра Адентро

Швейцарія
Бельгія

Австрія

Іспанія

Іспанія,Словенія
Південна Європа

Португалія

Америка

Канада
Північна Америка
Мексика

№з/п

Туристичний
регіон світу

Туристичний
субрегіон

Бразилія
Болівія

70
71
72
73
74
75
76

Південна Америка

Чилі
Колумбія
Уругвай

Карибський
басейн

77

Об’єкт промислового туризму

Країна

Куба

Історичне місто Ору-Прету
Гірничозаводське місто Потосі
Виробництво селітри і Хамберстон Санта-Лаура
Шахтарське місто Сьюелл
Кавовий культурний ландшафт Колумбії
Культурно-индустриальный ландшафт города Фрай-Бентос
Культурний ландшафт долини Вин’ялес
Археологічний ландшафт перших кофейних плантацій на південному сході Куби

о.Папуа-Нова Гвінея
Австралія

Гірські залізниці Індії
Вокзал, Чхатрапаті-Шіваджі, колишній Вікторія Термінус (місто Мумбаї)
Місто Бам і його культурні ландшафти
Історична система іригації в Шуштаре
Гора Цинченшань і стародавня зрошувальна система Дуцзянянь
Старовинні села Сиди і Хунцунь на півдні провінції Аньхой
Культурний ландшафт рисових терас Хунхе-Хані
Срібні копальні Вербами Гинзан
Культурний ландшафт Тямпасак з храмовим комплексом Ват-Фу і оточуючими стародавніми
поселеннями
Рисові тераси в Філіппінських Кордильєрах
Культурний ландшафт провінції Балі: зрошувальна система Субак як відображення
традиційному балійском філософії «Три хіта карана»
Давнє землеробське поселення Кука
Каторжні поселення

Маршалові острови

Місця ядерних випробувань на атоліБікіні

-

Оман

Древній торговий шлях «Стежка ладану»
Оманські іригаційні системи «афладж»

-

ОАЕ

Культурні об'єкти Аль-Айн: Хафіт, Хілі, Бидаа Бинт аль-Азіз і оазиси цього району

95

-

Бахрейн

Пам'ятники перлового промислу околицях Мухаррака

96

Західна Африка

Нігерія

Культурний ландшафт Сукур

На Південь Від
Сахари

Маврикій

Ааправаси-Гхат – імміграційний термінал (місто Порт-Луї)

86
87
88
89
90

Індія
Південна Азія
Азіатсько-Тихоокеанський

78
79
80
81
82
83
84
85

Іран
Північно-Східна
Азія

Японія
Лаос
Південно-Східна
Азія

Океанія

97

Ближній
Схід
Африка

94

Філіппіни
Індонезія

91
92
93

Китай

Складено автором за даними [62-63;203]

Таблиця В.2
Головні об’єктів промислового туризму в світі за даними Американської Асоціації досліджень в туризмі та
провідних туристичних операторів США компанії «Visit USA»
№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

1
Росія

Троїцький міст

2
Центральна
та Східна
Європа

3
4

Словаччина

5
Європа

Чехія
6

7

Ірландія

8
Північна
Європа

10

12

Volkswagen
Bratislava
Технічний
музей,
м.Кошице
Skoda and Tatra
заводи
Пивоварний
завод
«Ostravar»
«Бушмілс»,
лікерогорілчаний
завод
Waterford
Crystal,
фабрика
Пивоварня
«Гінесс»

9

11

Об’єкт
промислового
туризму
Ірбитський
мотоциклетний
завод

Англія

Фабрика
«Кедберрі»
Камберленд,
музей олівців
Плимут Джин

Характеристика
єдиний в Росії завод, що випускає важкі мотоцикли і один з небагатьох заводів у світі,
що виробляє мотоцикли з боковим причепом
Троїцький міст (з 1918 по 1934 р. — міст Рівності, з 1934 по 1991 р. — Кіровський
міст) — розвідний міст через Неву в Санкт-Петербурзі. З'єднує між собою
Петроградська і 1-й Адміралтейський острова.
на даний момент на Братиславському заводі виробляють
автомобілі Volkswagen Touareg, Audi Q7 і кузови для Porsche
присвячений історії розвитку науки, техніки і енергетики в Словаччині
Чеські автовиробники "Skoda" та "Tatra", традиційні чеські марки, які відомі всьому
світу
на початку XX століття пивоварний завод «Ostravar» придбав велику популярність
серед любителів пива Острави і довколишніх регіонів
завод відкритий для відвідувачів 7 днів на тиждень, де туристи отримують екскурсію
по спиртзаводу з 400-річною історією (дегустація віскі та можливість покупок)
історія почалася в 1783 році, коли брати Пенроуз організували власне виробництво
кришталю в порту Ватерфорд.
«Гіннес» (англ. Guinness) — пивний бренд, що належить компанії Diageo (зі штабквартирою в Лондоні), спочатку відносився до ірландської компанії Arthur Guinness
Son & Co, заснованої в 1759 році пивоваром Артуром Гіннес
великий центр для любителів шоколаду
серед його експонатів - найбільший у світі олівець, висота якого становить близько 8
метрів, а вага сягає майже півтонни.
візит-центр в історичній будівлі ЛГЗ

№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

Об’єкт
промислового
туризму
ЛГЗ

13

Тауерський
міст

14

Підвісний міст
на повітряних
кулях

15

Міст
Тисячоліття

16

Міст, що
згортається

17

Данія

18

Калсберг,
пивоварний
завод
Пивоварня
Heineken
Підйомний
міст

19
Нідерланди
20

"Міст Мойсея"

21

Міст
"Пітон"

22

Швейцарія

Maison Cailler
Chocolate

Характеристика
розвідний міст в центрі Лондона над річкою Темзою, недалеко від Лондонського
Тауера. Іноді його плутають з Лондонським мостом, розташованих вище за течією.
Відкритий в 1894 році.
Легкий, майже невагомий міст ширяє над ставком, підвішений на трьох величезних
білих повітряних кулях в англійській Таттон-парку. Композиція називається "Міст
мавп". Автор мосту французький художник Олів'є Гроссетете. На жаль, людям
пробігтися по такій переправі не можна, це всього лише казкова арт-інсталяція.
Міст Тисячоліття (Gateshead Millennium Bridge) знаходиться у Північній Англії і має
форму двох дуг, одна з яких лежить між берегами, а друга піднята. Для проходження
суден обидві дуги піднімаються, утворюючи арку заввишки 25 метрів.
Кумедний пішохідний міст Rolling Bridge побудований в Лондоні. Довжина моста
становить 12 метрів, а унікальність полягає в тому, що він може згортатися і
розгортатися. Управляється міст гідравлічними насосами в перилах моста.
тури включають в себе дегустацію напоїв (пиво або содової) в кінці туру
однією з визначних пам'яток Амстердама вважається історична будівля старої
броварні, раніше виробляла відоме на весь світ пиво Heineken.
Автоматично підйомний міст Slauerhoff розташований в містечку Леуварден. Його
розміри 15мх15м. Нижня частина мосту забарвлена в кольори герба і прапора
Леувардена. Міст названий на честь письменника і поета J. Slauerhoff'а.
Moses Bridge — "Міст Мойсея" побудували в Нідерландах при реконструкції форту
XVII століття. Назване по імені пророка Мойсея, перед яким розступилися води
Червоного моря, пропускаючи євреїв, які втекли з Єгипту. Як і в біблійному
оповіданні, води пропускають групи туристів, з тією різницею, що прохід не зникає.
Ідея рукотворного дива належить молодим архітекторам Рв Костера (Ro Koster) і Пеклі
Килу (Ad Kil) з голландського бюро Ro&Ad Architecten.
Один з самих дивних мостів у світі розташовується в Амстердамі і називається
Pythonbrug" завдяки своїй змієподібної форми. Його побудували в 2001 році. Міст в
стилі хай-тек з'єднує півострів Споренбург з островом Борнео.
Шоколадна компанія стала першою швейцарською компанією, з приготування
шоколаду, і тепер вона належить компанії Нестле. Тур починається з декількох
експонатів, що пояснюють всю історію виробництва шоколаду від часів ацтеків до
наших днів, потім триває в дегустація.

№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

23
Норвегія

24

26
Франція

Музей і сад
Кристіан Діор

Музеї
парфумерії
Fragonard

27

29

Міст в нікуди

Аеробус

25

28

Об’єкт
промислового
туризму
Центр
Chocolate Frey

Західна
Європа
Південна
Європа

Франція

Німеччина

Компаніявиробник
шампанських
вин
Caves de la
Veuve Clicquot
Компанія Leica

30

«ТОВ
Гебрюдер
Мэрклин і Ко»

31

Музей
Mercedes-Benz

32

Музей Porsche

Характеристика
туристичний центр пропонує багато для відвідувачів: почути аромат лабораторії,
дегустацію шоколаду та шоколадних виробів
Сторсезандетський міст в Норвегії побудований таким чином, щоб створювати у
наближаються до нього ілюзію не мосту, а трампліну, з якого можна разом з
автомобілем пірнути в крижану морську воду. Місцеві жителі дали йому прізвисько
"П'яний міст", тому що його форма постійно змінюється в залежності від кута зору.
Літаки, побудовані на заводах по всій Європі, але у Франції є два таких підприємства,
які можна відвідати - в Санкт-Назер і Тулузі.
В колишньому житловому будинку майстра "Villa les Rhumbs" тепер розташований
Музей моди, - кімнати перетворені у виставкові простору із збереженням їх первісного
вигляду. Тут зібрана велика колекція творів модельєра. Окрема експозиція музею
розповідає про ентузіазм Діора у створенні нової лінії парфумів та іншої парфумерії.
Тут можна оцінити створені майстром аромати і навіть власноруч спробувати скласти
оригінальний аромат з наявних інгредієнтів.
Цей музей є найвідомішим музеєм парфумів у світі. Знаходиться він недалеко від
Гранд Опера на вуличці Скриб 9. Цей музей — воістину унікальна пам’ятка Парижа,
яку ставлять по значущості на один щабель з Лувром і Версалем. Цей музей вважається
ще й центром краси.
Музей-салон назвали в честь живописця Жана Оноре Фрагонара.
Вдова Кліко (фр. Veuve Clicquot) — всесвітньо відома компанія-виробник
шампанських вин і бренд; знаходиться у французькому Реймсі. Фірма заснована в 1772
році Філіпом Кліко-Муирон.
Leica – фотоапарати, що випускаються однойменною німецькою компанією Leica
CameraAG. Завод Leica розташований в невеликому місті Зольмс (Solms), на заході
Німеччини.
«ТОВ Гебрюдер Мэрклин і Ко» (Gebr. Märklin & Cie. GmbH) — німецька фірмавиробник іграшок, розташована в швабському місті Геппинген. В даний час Märklin
відома, насамперед, своїми залізничними моделями
автомобільний музей марки Mercedes-Benz, розміщений в місті Штутгарт, Німеччина.
Штутгарт є батьківщиною марки Mercedes-Benz і міжнародної штаб-квартири Daimler
AG
Легендарні гоночні автомобілі, серійні моделі і концепти, у Porsche на першому місці

№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

Об’єкт
промислового
туризму

33

Автомістечко

34

Магдебурзький
міст-акведук

35

Музей
Кришталеві
світи Сваровскі

Австрія

Технічний
музей

36

Іспанія

37
38
39

Італія

Компанія
Ducati
Енцо Фераррі
музей
Фабрика
Perugina
Chocolate
Міст
Понте Веккьо

41

Боїнг

42
43
44

Аме-рика

40

Північна
Америка

США

Cornings Музей
скла
Крайола,
фабрика
фломастерів
Музей Генрі
Форд

Характеристика
завжди було технічна досконалість
На території Автомістечка знаходяться дві 48-метрові «авто вежі», автомобільний
музей «Будинок часу», павільйони всіх семи марок авто (Фольксваген, Ауді, Шкода,
Бентлі, Ламборгіні та ін.), і, звичайно, сам завод по виробництву Фольксваген
Магдебурзький міст-акведук у Німеччині з'єднує два важливих каналу і є найбільшим
водним мостом в Європі. Довжина моста складає 918 метрів, і по ньому не тільки
ходять люди, але і пливуть суду.
заснований у 1995 році з ініціативи австрійського художника Андре Хеллера на честь
100-річного ювілею з дня створення знаменитої австрійської фірми Svarovski.
В будівлі Технічного музею Вени, пам'ятки архітектури у стилі німецького модерну,
унікальні об'єкти з минулого і сьогодення розповідають про життя і творчість
знаменитих особистостей.
виробляє натхненні швидкістю мотоцикли з унікальним характеристикам двигуном і
інноваційним дизайном в дусі сучасного технічного прогресу і вдосконаленою
інженерії
Музей знаходиться в будинку, в якому народився Енцо Феррарі. Також це будинок,
який він умовив свою маму продати, щоб він міг почати бізнес.
Фабрика «Перуджина» найбільш відома як виробник поцілунку шоколаду. Шоколадну
Фабрику відкрито у 1997 році на її засновника
Понте Веккьо — найдавніший міст Флоренції і єдиний, зберіг свій первісний вигляд.
Міст був побудований в 1345 році. Відмінна риса Понте Веккьо — будинку,
теснящиеся по обидва його боки. У центрі прольотів моста ряд будівель переривається
і переходить у відкриту площадку, з якої можна милуватися річкою та іншими мостами
міста.
пропонують популярний тур по заводу (найбільший завод у світі), де збираються Боїнг
747, 767, 777 і 787 літаки.
ймовірно, найвідоміший у світі музей посуду із скла. Музей представлен тисячами
експонатів (з найдавніших скляних кульок).
являє собою мініатюрну фабрику по виробництву фломастерів
один з найбільших музеїв американської історії розташований у місті Дірборн (англ.
«Dearborn»), де проживав Генрі Форд і де він заснував компанію Ford Motor Company.

Об’єкт
промислового
туризму

Характеристика

45

Автовокзал
Greyhound

Сьогодні Автовокзал Greyhound в Алабамі — це музей. У 1995 році станцію Greyhound
закрили за непотрібністю. Ідея відкрити на місці Greyhound Bus Station музей в пам'ять
про події, що змінили історію США, була підтримана Сенатом

46

Harley davidson
завод

№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

47

KFC
Завод
Jack Daniels
John Deere
Музей
"Steinway &
Sons" фабрика

48
49
50

The Walt
Disney
Company,
анімаційна
студія

51

Фабрика
Hershey’s
Chocolate
Jelly Belly
фабрика

52
53

Канада

54

55

Карибський
басейн

Куба

американський виробник мотоциклів, що базується в місті Мілуокі, штат Вісконсін
тур на кухню KFC - це унікальна можливість своїми очима побачити, як готуються
страви в ресторані, дізнатися унікальну технологію панірування курки і секрет 11 трав і
спецій, дізнатися про гігієну і контролі якості KFC і спробувати сандвічі від наших
кухарів
центр відвідування і безперервні екскурсії по історичним лікеро-горілчанаму заводу
відомий американський трактор, завод і сільськогосподарське обладнання виробника
має фірмовий музей з експонатами компанії
"Steinway & Sons", заснована в 1853-му році, є однією з найбільших і найстаріших
компаній, що виробляють музичні інструменти
Уолт Дісней Компані, Дісней – один із найбільших фінансових конгломератів індустрії
розваг у світі. Заснована 16 жовтня 1923 року братами Уолтером і Роєм Діснеями як
невелика анімаційна студія, в даний час є однією з найбільших голлівудських студій,
власником 11-ти тематичних парків і двох аквапарків, а також декількох мереж
телерадіомовлення, до числа яких відноситься Американська телерадіомовна компанія
(Ей-Бі-Сі).
найбільший виробник шоколадних батончиків в Північній Америці
Компанія Jelly Belly Candy, один з провідних у світі виробників кондитерський виробів.
Після екскурсії кожен відвідувач отримує пакетик Jelly Belly.

Міст для
тварин

Наземний перехід для тварин в Національному парку Банф в Канаді. Такі мости
дозволяють диким тваринам, що живуть у лісах уздовж трас, безпечно перейти дорогу і
не загинути під колесами автомобілів. Перші подібні переходи були створені у Франції
в 1950-их роках. З кожним роком все більше і більше мостів для тварин будується в
Канаді, США, Нідерландах та інших країнах.

Фабрика сигар
Tabacalera de
Garcia

Під час екскурсії ви оглянете фабрику і побачите всі етапи створення сигар: від
сортування тютюнових листків до упаковки сигар по коробках. Табакалера де Гарсія –
найбільша в світі фабрика виробляються вручну сигар.

№з/
п

Туристичний регіон
світу

Туристичний
субрегіон

Країна

57

58

Азіатсько-Тихоокеанський

56

Південна
Азія
ПівнічноСхідна Азія

Об’єкт
промислового
туризму
Музей
Момофуку
Андо інстантрамена

розповідає про важливість изобретальности і відкриттів на прикладі історії розчинної
локшини, яка стала новою культурою їжі

Нучі-Ману
соляний завод

солі, зроблені в Окінаву, які багаті мінералами, були записані у в Книгу рекордів
Гіннеса в 2000 році. Солі Нучі-Ману повністю зроблені з Окінавської морської води,
взятої з Тихого океану і відвідувачі соляного заводу можуть процес створення цієї
натуральної приправи.

Японія
Нікка Віскі
ЛікероГорілчаний
Завод
ТойотаТехнічний
Музей
Міст Kikki

59
60
ОАЕ

Світ Феррарі,
тематичний
парк

62

Непал

Висячий міст в
Непалі

Індія

Міст з коренів

Малайзія

Небесний міст

64

Ближній Схід

61

63

-

Складено автором за даними [204-206]

Характеристика

тури і екскурсії в проводяться щодня, відвідувачі можуть дегустувати три різних види
віскі безкоштовно.

виставка автомобілів марки Тойота
Унікальний в Японії виконаний у вигляді літери Y і висить над водою без єдиної опори
це перший і єдиний тематичний парк торгової марки Феррарі не тільки в ОАЕ, але і у
всьому світі. Він чудово підходить для любителів швидкості і гострих відчуттів будьякого віку. Під вражаючою червоним дахом на території 96 тисяч м° для відвідувачів
парку надано понад 20 атракціонів, музей, величезний торговий центр і ресторани зі
справжньою італійською кухнею.
Більшість трекінгових маршрутів Непалу обладнана чудовими підвісними мостами.
Значна частина з них побудована на кошти місцевих жителів.
Жителі одного села в Індії мости не будують, а вирощують з коренів фікуса
каучуконосного. Кілька століть тому місцеві племена почали зводити спеціальні
пристосування, направляючи коріння дерев в потрібну їм сторону. За більш ніж 500
років вдалося виростити численна кількість мостів більш як 3 км в довжину. Природні
конструкції витримують вагу понад 50 чоловік і стійкі до повеней, типовим для даної
території.
Langkawi Sky Bridge розташований у Малайзії на висоті 700 метрів над рівнем моря.
Довжина моста складає 125 метрів. Він закріплений всього на одній колоні і додатково
тримається на тросах, закріплених на скелях. Міст зігнутий, і створюється повне
відчуття, що він ширяє над прірвою.

ДОДАТОК Д
Таблиця Д.1
Приклади виробничих підприємств як об’єктів промислового туризму
№ з/п

Підприємство – об’єкт
промислового туризму

1

BAIC Motor

Китай

2

BMW Group

Німеччина

Країна

Продаж,
млн.дол.
США

Прибуток,
мон.дол.
США

Середня
чисельність
відвідувачів на
рік

Автопромисловість

9100

732

20000

26

Ostravar

Автопромисловість

106600

7700

2930000

27

Cadbury World

Промисловість/
тип

№
з/п

Підприємство – об’єкт
промислового туризму

Ben and Jerry's Homemade
Inc.
Tupperware World
Headquarters
Villeroy and Boch Saarland
Porcelain Factory

3

Daimler

Німеччина

Автопромисловість

172300

9200

1000570

28

4

Dongfeng Motor Group

Китай

Автопромисловість

13100

2100

35000

29

5

Fiat Chrysler
Automobiles

Сполучене
Королівство

Автопромисловість

127500

755

270000

30

6

Ford Motor

США

Автопромисловість

144100

3200

900000

31

Wedgwood glassworks

General Motors

Сполучене
Королівство

Автопромисловість

155900

3900

1200000

32

British Nuclear Fuel

7
8

Honda Motor

Японія

Автопромисловість

117100

5600

350000

33

W.R.Outhwait and
Ropemakers

9

Nissan Motor

Японія

Автопромисловість

106700

4300

210000

34

Cumberland Pencils Factory

Країна
Чеська
Республіка
Сполучене
Королівство
США
США
Німеччина
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство

Продаж,
млн.дол.
США

Прибуток,
мон.дол.
США

Середня
чисельність
відвідувачів на
рік

262,00

510

17000

98460

960

500000

-

6003

320000

-

-

100000

Виготовлення посуду

6599

868

100000

Виготовлення посуду

9757

647

100000

Технології

-

986

100000

Технології

-

869

120000

Промисловість/
тип
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв

Виробництво олівців

8646

987

80000

-

479

47000

71100

93

170000

35

SEC Visitor Centre and
Hazelwood Power Station

Австралія

Транспорт, зв'язок,
електричні, газові
служби

Автопромисловість

-

4000

1100000

36

Autostadt

Німеччина

Автопромисловість

-

7567

2000000

Автопромисловість

54500

2500

65000

37

Gold Museum

19

1252415

Автопромисловість

252200

19100

30000

38

Bushmills

48400

5689

50016

Skoda

Чеська
Республіка

Автопромисловість

65400,00

860

63700

39

Waterford Crystal

8665

5876

98000

15

Volkswagen Group

Німеччина

Автопромисловість

268500

14400

1640000

40

Guinness Storehouse

67657

5679

1500000

16

Canon

Японія

Технології

35200

2400

230000

41

Plymouth Gin Distillery

46896

5775

800000

81200

2200

22000

42

Carlsberg Brewery

Данія

65677

4789

400000

21400

1300

315000

43

Heineken Brewery

Нідерланди

96554

5700

730000

28000

1500

500000

44

Maison Cailler Chocolate

Швейцарія

5685

668

400000

17600

1400

20000

45

Center Chocolate Frey

Швейцарія

8979

734

470000

18200

1000

60000

46

Fragonard Factory

Франція

68764

7688

1800000

4300

426

100000

47

Caves de la Veuve Clicquot

Франція

146800

7679

800000

100100

15800

650000

48

Perugina chocolate factory

Італія

84337

5331

640000

7000

7000

300000

49

Hennessey

Франція

Сервіс
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв

-

Японія

Китай
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство
Сполучене
Королівство

36757

6554

88000

39600

919

25000

50

Peugeot

Франція

Автопромисловість

Німеччина

12

Porsche Automobil
Holding
Renault

Франція

13

Toyota Motor

14

10
11

Archer Daniels Midland

США

18

Associated British Foods

Сполучене
Королівство

19

Danone

Франція

20

General Mills

США

21

Kraft Foods

США

22

McCormick & Co

США

23

Nestle

Швейцарія

24

Nutreco

Нідерланди

25

Tyson Foods

США

17

Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв
Виробництво їжі та
напоїв

Складено автором за даними [210]

ДОДАТОК Ж
Таблиця Ж.1
Динаміка кількості туристів та екскурсантів з промислового туризму, витрат туристів та екскурсантів в
Європейському Союзі
Країна

Австрія
Бельгія
Болгарія
Кіпр
Чехія
Данія
Естонія
Фінляндія
Франція
Німеччина
Греція
Угорщина
Ірландія
Італія
Латвія
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Польща
Португалія
Румунія
Словаччина
Словенія
Іспанія
Швеція
Великобританія
Всього

Кількість туристів, млн. осіб

Кількість екскурсантів, млн. осіб

Витрати туристів, млн. євро

Витрати екскурсантів, млн. євро

2009

2011

2012

2014

2009

2011

2012

2014

2009

2011

2012

2014

2009

2011

2012

2014

1,187
0,590
0,017
0,008
0,275
0,103
0,043
0,175
2,130
5,783
0,077
0,069
0,038
1,664
0,015
0,017
0,028
0,020
0,928
0,216
0,216
0,037
0,036
0,018
2,626
0,451
1,020
17,787

1,191
0,591
0,018
0,009
0,280
0,104
0,044
0,187
2,132
5,800
0,078
0,069
0,038
1,667
0,016
0,018
0,029
0,020
0,940
0,237
0,218
0,039
0,037
0,019
2,628
0,455
1,037
17,901

1,193
0,591
0,019
0,009
0,283
0,105
0,045
0,190
2,135
5,877
0,078
0,070
0,039
1,669
0,017
0,019
0,029
0,020
0,990
0,238
0,219
0,039
0,039
0,019
2,629
0,457
1,066
18,084

1,210
0,600
0,020
0,010
0,290
0,110
0,050
0,190
2,140
5,950
0,080
0,070
0,040
1,670
0,020
0,020
0,030
0,020
1,010
0,240
0,220
0,040
0,040
0,020
2,630
0,460
1,090
18,270

4,660
7,065
0,105
0,034
1,663
0,225
0,117
0,218
15,712
65,833
0,296
1,756
0,656
14,216
0,104
0,165
0,234
0,048
8,054
1,349
2,317
0,371
0,066
0,015
6,169
0,408
14,164
146,020

4,667
7,067
0,106
0,036
1,664
0,226
0,118
0,218
15,723
65,841
0,297
1,758
0,658
14,218
0,107
0,166
0,238
0,049
8,056
1,354
2,318
0,375
0,067
0,017
6,173
0,409
14,170
146,096

4,770
7,069
0,107
0,038
1,666
0,228
0,119
0,219
15,728
65,846
0,299
1,759
0,659
14,219
1,108
0,167
0,239
0,049
8,058
1,357
2,319
0,378
0,068
0,019
6,176
0,409
14,176
146,249

4,810
7,100
0,110
0,040
1,680
0,230
0,120
0,220
15,730
65,850
0,300
1,760
0,660
14,220
0,110
0,170
0,240
0,050
8,060
1,360
2,320
0,380
0,070
0,020
6,180
0,410
14,180
146,380

350,00
169,76
6,60
4,73
82,99
29,31
14,40
48,48
550,70
1378,75
23,00
19,24
8,51
465,59
6,23
4,64
9,87
7,18
270,65
58,45
62,87
10,43
9,54
4,54
735,00
114,71
279,11
4725,28

356,87
171,95
6,67
4,77
83,00
29,37
14,54
48,51
550,73
1420,87
23,22
19,27
8,54
465,64
6,25
4,67
9,88
7,19
270,67
58,51
62,94
10,45
9,55
4,55
735,03
114,74
279,15
4777,53

360,70
173,77
6,68
4,78
83,24
29,39
14,72
48,54
550,76
1429,90
23,33
19,29
8,57
465,66
6,27
4,69
9,89
7,19
270,69
58,87
62,99
10,48
9,57
4,57
735,07
114,79
279,18
4793,58

366,70
174,40
7,00
4,80
83,30
29,40
15,00
48,60
550,80
1462,00
23,40
19,30
8,60
465,70
6,30
4,70
9,90
7,20
270,70
59,00
63,10
10,50
9,60
4,60
735,10
114,80
279,20
4833,7

131,09
196,67
2,05
1,00
46,76
5,50
3,20
5,91
440,30
1769,97
8,00
49,02
18,22
397,76
3,00
4,74
6,34
1,25
225,01
37,86
64,88
10,00
1,44
0,02
172,78
11,43
396,77
4010,97

133,95
197,10
2,58
1,11
46,90
5,90
3,24
5,97
440,43
1800,78
8,16
49,11
18,32
397,99
3,07
4,78
6,45
1,34
225,20
37,98
64,94
10,23
1,57
0,04
172,93
11,56
396,89
4048,52

134,10
197,65
2,79
1,14
47,02
5,99
2,25
6,01
440,47
1824,56
8,21
49,14
18,33
398,05
3,11
4,79
5,60
1,43
225,35
38,00
64,01
10,31
1,63
0,60
173,08
11,58
396,91
4072,11

134,50
198,70
3,00
1,20
47,20
6,30
3,30
6,10
440,60
1843,60
8,30
49,20
18,40
398,20
3,20
4,80
6,70
1,50
225,60
38,10
65,10
10,60
1,90
0,10
173,20
11,60
397,00
4098,00

Джерело: складено автором за даними [1,210]

ДОДАТОК З
Таблиця З.1
Перелік головних об’єктів індустріальної спадщини України,
представлений науково-дослідним інститутом пам’яткоохороних досліджень
Міністерства культури України
Область (регіон, місто)
Вінницька
Житомирська
Закарпатська
Івано-Франківська
Дніпроперовська
Донецька
Київська

Найменування об’єкта
Заводи-костели в Краківцю і Тиврові
Млин 1881 р. в Дашеві.
Вапнярки біля села Рів на Жмеринщині.
Цукроварня з 1845 р. в Корделівці
Паровий млин (Нова Чортория)
Моісеївське родовище титану
Гребля на р. Теребля.
Солеварня в Долині
Віадук та вокзал в Ворохті
Тунелі і мости в Яремчому
Карпатський трамвай
Млин в містечку Більшівці
Вокзал в Синельниковому
Маріуполь: промислові гіганти
Водяний млин в селі Синява.

Копальні нафти в Бориславі
Закинутий військовий аеродром під Стриєм
Львівська
Млин в Смереківці
Плавильня заліза в карпатському Майдані
Миколаївська
Первомайськ: залізничний міст
Сумська
Ворожба: прегарний вокзал.
Вокзал в Підволочиську
Млин в Шидлівцях
Тернопільська
Скала-Поділський кар'єр
Старовинний млин у місті Шумську
Вокзал у Харкові
Харківська
Вокзал станції Лозова
Кам'янець-Подільський пивзавод
Руїни млина в Приворотті
Млин в Залуччі
Млин в Підпилип'ї
Вапнярка в Кутківцях
Знищена папірня в Проскурівці
Хмельницька
Цукровня у Вишнівчику (1845)
Притулівка: млин-музей
Старовинний млин у Кружківцях
Млин в селі Курівка
Млин у селі Цівківці
Млин у селі Лісківці
Черкаська
Млин у Вербівці
Вокзал в Чернівцях
Чернівецька
Джерело: складено автором за даними [223]

Таблиця З.2
Перелік об’єктів промислового туризму України станом на 2014рік
№з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Назва об’єкту промислового туризму
Вінницька кондитерська фабрика «Roshen»
Завод фруктових концентратів і вин «Солодка мрія»
Центр ремісництва, с Клембівка
ПАО «Автомобільна компанія «Богдан Моторс»
ООО «Павловський пивоварний завод»
М’ясна фабрика "Віо-Захід"
Фабрика іграшок ЧП «Тигрес»
Фабрика солодощів «Ласка»
Завод соків та напоїв «Ерлан» (ТМ «Біола»)
Шахта "Більшовик",
Шахта"Батьківщина"
Завод «Южмашавіа»
Завод їм. Петровського,
Завод їм. Карла Лібнехта
Друкарня Арт-Прес
Дніпропетровська паперова фабрика
Поролоновий завод
Кар'єр "ПГЗК", м. Кривий Ріг
Північний ГЗК, , м. Кривий Ріг
Центральний ГЗК, м. Кривий Ріг
Південний ГЗК, м. Кривий Ріг
Інгулецький ГЗК, м. Кривий Ріг
Музей «Ареселор Міттал», м. Кривий Ріг
НКЦ КЗРК з відвідуванням навчальної шахти
Криворізький Геолого-мінеральний музей
Шоколадна фабрика «АВК»
Артемівський завод шампанських вин
Соляна шахта, м. Соледар
ЗАТ «Виробниче об'єднання «Конті», м. Костянтинівка
НКМЗ
СКМЗ
ВАТ «Азовмаш»
ЗАТ «Енергомашспецсталь», м Краматорськ
Артемівський завод «ВІСТЕК»,
Дружківський завод газової апаратури «Грета»
АПК Інвест , м Красноармійськ
ЗАТ «Український бекон», м. Костянтинівка
ВАТ «ММК ім.Ілліча», м. Маріуполь
ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»
ВАТ «Електросталь»,м. Курахове
Краматорський ювелірний кластер
Пивоварний завод
Ткацький промисел у Косові
Косівський музей народного побуту
Центр народного декоративного розпису, с.Коломия
Центр народного декоративного розпису, с.Ворохта
Центр гончарства Косівського району
Центр гончарства, с.Пістинь
Центр виготовлення музичних інструментів с.Космач
Майстерня вишиванок, с. Космач

Область України
Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Івано-Франківська

№з/п
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Назва об’єкту промислового туризму
Кондитерська фабрика «Житомирські ласощі»
Музей історії пожежної справи
ПАТ «Житомирський маслозавод» - компанія «Рудь»
ТОВ «Рихальський завод сухого молока»
ПАТ «Лезниківський кар'єр»
Селиська сироварня
м. Берегово, виробництво вина
Центр лозоплетіння с.Іза
Центр вишивки скатертин і рушників, с.Мукачеве
центр народного декоративного розпису, с.Мукачеве
Ужгородський Коньячний завод
ДніпроГЕС
ВАТ «Запоріжкокс»
Запорізький автомобілебудівний завод
Магазин-фабрика «Веселі карамелі»
Кафе-пекарня «Пряня»
Підприємство з очищення води «Аква Фонтана»
Завод безалкогольних напоїв «Ярило»
Хлібопекарня ПП «Урожай»
Завод «прогрес»
Музей техніки «Мотор-січ»
Музей прикладної кераміки «Антіка»
Запорізька АЕС
«Новоукраїнський гранітний кар'єр»
ТОВ «Три Стар», виробництво халви
ТОВ «Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів»
Хлібзавод «Кулиничі»
Завод «Галактон»
Будівельна компанія «Київ-Паркан»
Завод «Росинка»
Пивоварний завод «Оболонь»
Завод «Сoca-Сola»
Фабрика «Roshen»
Фабрика ялинкових іграшок, с. Клавдієво
Фабрика ялинкових іграшок, с. Луб'янка
Завод «Інтелект-До», косметика Арго
ТМ «Еталон», виробництво води
Коростишівські кар'єри
Компанія «Мономах»
Кондитерська майстерня «Квартет»
ВАТ «Геркулес»
ТОВ «Сватовське масло», м. Сватове
Cкляний завод
Галичина-Нова, ЗАТ виробництво фруктових соків
Трускавецький завод мінеральних вод
Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»
Львівська копальня кави
Львівський музей шоколаду, майстер клас
Кондитерська фабрика «Світоч»
Музей пивоваріння
родовища торф'яних грязей Великого Любеня
родовища торф'яних грязей Немирова
родовища торф'яних грязей Черча
родовища торф'яних грязей Костинців

Область України

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Кіровоградська

Київська

Луганська

Львівська

№з/п
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Назва об’єкту промислового туризму
родовища торф'яних грязей Черешеньки
родовища торф'яних грязей Шкла
Центр розпису кераміки, с.Гавареччина
Південно –Українська АЕС
Завод "Зелений гай"
Компанія "Сандора"
Баштанській сир завод
Суднобудівний завод ім. 61 комунара
ПАТ «Суднобудівний завод «Лиман»
ПП «Вікі», виробництво кетчупів, майонезів, складних соусів і гірчиці
за власним фірмовим рецептом
Компанія «Домашня випічка»
ТОВ «Трієра Шипярд» Основні напрямки діяльності - Будівництво
малих суден, яхт, катерів
Музей шоколаду «АВК»
Винзавод «Коблево»
Винзавод «Шабо»
Одеський коньячний завод
Завод Таіровських вин, с. Таірове
ТОВ «Балтський молочно-консервний комбінат дитячих продуктів»
ПАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування»
Одеський порт
Рудовидобувний кар'єр єр Полтавського гірськогозбагачувального
комбінату (Ferrexpo Poltava Mining)
Музей українського гончарства с. Опішня
центр ткацтва, килимарства та вишивки, с. Решетилівка
Решетилівська майстерня художніх промислів
Пат «Полтавакондитер»
Тов «Кремінь-кондитер»
ТОВ «Лубенський молочний завод»
ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод»
Пат «Фірма "Полтавпиво»
ПП «Демидівський консервний завод»
ТОВ «ТД "Західна молочна група»
ДП «Сумський комбінат хлібопродуктів»
Центр ткацтва, с. Кролевець
Центр гончарного мистецтва, с.Межиріч.
Фабрика ялинкових іграшок,
Пивзавод
Музей шоколаду «АВК»
ТОВ «Агрофуд»
Центр ткацтва та килимарства у Підволочиському районі
Центр ткацтва та килимарства у Збаразькому районі
Центр ткацтва та килимарства у Шумському районі,
Центр ткацтва та килимарства у Лановецькому районі
Центр ткацтва та килимарства у і Борщівському районі
центр плетіння з рогози с. Хотовиця Кременецького району
Центр плетіння с.Росохач Чортківського району, ,
Центр плетіння Гадинківці Гусятинського району
Центр плетіння с.Устя
Центр плетіння с.Зелене
Центр плетіння с.Високе
Центр плетіння с.Лазарівка
Центр плетіння с.Яргорів

Область України

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська
Сумська

Тернопільська

№з/п
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

Назва об’єкту промислового туризму
Центр плетіння с.Олеша
Центр плетіння с.Коропець
Центр плетіння с.Колодрібка Заліщицького району
Центр ткацтва, с. Борщів
Локомотивне депо «Основа» - музей історії південної Залізниці - Мала
Південна залізниця
Кондитерська фабрика «Солодкий світ» - фірмовий магазин «Лакомка»
Аеродром «Коротич»
Кондитерська фабрика «Лісова казка»
Завод «Рrime»
Харківський авіаційний завод
Тракторний завод
Завод імені Малишева
Пивзавод «Рогань»
Хлібзавод «Кулиничі»
Українська чайна фабрика, СП українсько-британське ТОВ «Ахмад Ті»
Прат «Чумак»
Цюрупинський хлібозавод
ПАТ «Новокаховський завод плавлених сирів»
ТОВ «Плодоовочевий комбінат «
Кам'янський виноградники агропромислової фірми, винні підвали і
музей підприємства
Фермерське господарство «Курінь»
Агропромислова фірма «Таврія»
Державне підприємство дослідне господарство «Асканійське»
с. Переяслав-Хмельницький, музей ремесел і народних промислів
ремесла і промисли українського села , повітряні млини і сектор давніх
поселень і пам'ятників
Музей шоколаду «АВК»
ТОВ «Розма»
ВАТ "Роси Буковини"
Центр народних художніх промислів села Шипинці
Центр народних художніх промислів села Великих Кучерів
Центр народних художніх промислів селаВолоки
Центр народних художніх промислів села Топорівки
Чернігівська пивоварня

Джерело: розробка автора

Область України

Харківська

Херсонська

Хмельницька
Черкаська

Чернівецька

Чернігівська

ДОДАТОК К
ПРОЕКТ АНКЕТИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла ТуганБарановського
Кафедра міжнародної економіки та туризму
ПІБ інтерв'юера: Сорочан В.О.

Мета дослідження полягає у визначенні частки послуг промислового
туризму на ринку туристичних послуг України та проведенні оцінки
особливостей розвитку ринку послуг промислового туризму.
Назва організації респондента__________________________________________
Адреса, телефон респондента __________________________________________
Дата і час проведення_________________________________________________

Відповідаючи на наші запитання просимо поставити знак «+» напроти обраної
відповіді або ж відповісти власноруч.
І БЛОК ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Посада особи, яка проходить опитування
директор туристичного підприємства
менеджер з туризму
головний бухгалтер
інша посадова особа
2. Підприємство як суб’єкт туристичної діяльності виступає
туристичним оператором
туристичним агентом
суб’єктом, що надає екскурсійні послуги
3. Розмір Вашого підприємства
велике
середнє
мале
4. Чи проводились менеджерами Вашого підприємства опитування туристів?
так
ні
5. Чи формується на Вашому підприємстві банк маркетингової інформації?
так
ні
6. Якого роду збирається інформація у споживачів Вашого підприємства під час
опитування?
про мету подорожі
про пріоритетні напрями туризму
про якість наданих послуг під час подорожі
про ступінь задоволеності

ІІ БЛОК ПИТАНЬ З РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МІСЦЯ ПРОМИСЛОВОГО
ТУРИЗМУ СЕРЕД ІНШИХ ВИДІВ
7. Який вид туризму за метою подорожі серед внутрішніх туристів, які були обслуговані
Вашим підприємством, був пріоритетним за останні чотири роки?
діловий (службова поїздка, навчання)
дозвілля, відпочинок
лікування
спортивний
спеціалізований
промисловий
8. Який вид туризму за метою подорожі серед виїзних туристів, які були обслуговані
Вашим підприємством, був пріоритетним за 2011-2014рр.?
діловий (службова поїздка, навчання)
дозвілля, відпочинок
лікування
спортивний
спеціалізований
промисловий
9. Який вид туризму за метою подорожі серед іноземних туристів, які були обслуговані
Вашим підприємством був пріоритетним за 2011-2014рр.?
діловий (службова поїздка, навчання)
дозвілля, відпочинок
лікування
спортивний
спеціалізований
промисловий
10. Який вид промислового туризму переважає за останні чотири роки?
іноземний
виїзний
внутрішній
ІІІ БЛОК ПИТАНЬ ЩОДО НАПРЯМІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
11. Який напрямам промислового туризму серед споживачів, що звернулись до вашого
туристичного підприємства був пріоритетним протягом 2011-2014рр.?
промислово-навчальний
промислово-економічний
промислово-спортивний
промислово-екстремальний
промислово-екологічний
промислово-пізнавальний
промислово-професійний
промислово-діловий
12. Який вид об’єктів промислового туризму викликає більшу зацікавленість серед
туристів?
фабрично-заводські та гірничопромислові (кар’єри, відвали, терикони, рудники)
сільськогосподарські (польові, городні, садові, пасовищні, дачні геосистеми)
урбаністичні системи (міські пейзажі, мегаполіси, закинуті території, підземні
споруди, невикористовуванні дороги)
промислові міста та селища, аграрні поселення
об’єкти транспорту та зв’язку
промислові підприємства за видами діяльності, шахти, заводи, фабрики та комбінати)

народні ремесла та промисли
13. Який регіон світу для відвідування об’єктів промислового туризму серед виїзних
туристів був найбільш привабливим протягом 2011-2014рр.?
Американський (Північна, Центральна, Південна Америка та Карибський басейн)
Європейський (Південна, Західна, Північна та Центральна і Східна Європа)
Африканський (Північна, Західна, Центральна, Східна та Південна Африка)
Азійсько-Тихоокеанський, (Північно-Східна, Південна, Південно-Східна Азія та
Океанія, Австралія та Нова Зеландія)
14. Який регіон України для відвідування об’єктів промислового туризму був найбільш
привабливим серед іноземних туристів протягом 2011-2014рр.?
Подільський (Волинська, Житомирська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Київська,
Полтавська, Черкаська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області )
Степовий (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська,
Херсонська області)
Карпатський (Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області)
Донбаський (Донецька, Харківська, Луганська області)
15. Який регіон України для відвідування об’єктів промислового туризму був найбільш
привабливим серед внутрішніх туристів протягом 2011-2014рр.?
Подільський (Волинська, Житомирська, Рівненська, Сумська, Чернігівська, Київська,
Полтавська, Черкаська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області )
Степовий (Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська,
Херсонська області)
Карпатський (Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська області)
Донбаський (Донецька, Харківська, Луганська області)
ІV БЛОК ПИТАНЬ ПРО СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ПРОМИСЛОВОГО
ТУРИЗМУ, ПАРАМЕТРИЗОВАНУ ДО ОЗНАК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
16. Які подорожі за тривалістю з метою промислового туризму були пріоритетними за
2011-2014рр.?
довготривалі (>4 ночей)
короткотривалі (1-3 ночі)
екскурсії (до 24 годин)
17. Який період часу року для подорожування з метою промислового туризму обирають
туристи, що були обслуговані Вашим підприємством?
весна
літо
осінь
зима
18. Який тип проживання обирають туристи, що були обслуговані Вашим
підприємством, під час подорожування з метою промислового туризму?
готелі 2-3*
готелі 4-5*
хостели
інше
19. Який тип харчування під час подорожі з метою промислового туризму обирають
туристи, що були обслуговані Вашим підприємством?
OB
BB
HF
FB
AI чи UAI
20. Який спосіб транспортування обирають туристи, що були обслуговані Вашим

підприємством, для подорожування з метою промислового туризму?
авіа
залізничний
авто
водний
V БЛОК ПИТАНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ВИРОБНИЦТВО ПОСЛУГ З ПРОМИСЛВОГО
ТУРИЗМУ ТА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКИХ ПОСЛУГ
21. Якою є частка в загальній кількості обслуговуваних туристів з метою промислового
туризму Вашим туристичним підприємством (%)?
22. Від загального обсягу реалізованих туристичних послуг туристичним підприємством,
безпосередньо населенню, обсяг послуг промислового туризму за. становить (%):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Як змінився попит на послуги промислового туризму (обсяг реалізації послуг) за
минулі чотири роки?
підвищився
не змінився
знизився
24. Як, на Вашу думку, зміниться попит на послуги промислового туризму (обсяг
реалізації послуг) у наступні два роки?
підвищиться
не зміниться
знизиться
25. У випадку підвищення попиту, чи можливо збільшити обсяг послуг промислового
туризму, використовуючи наявні ресурси підприємства?
так
ні
26. Яка частка в загальній сумі доходів припадає на реалізацію послуг промислового
туризму у Вашому туристичному підприємстві (%)?
___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

27. Який вид витрат на послуги сторонніх організації, що використовуються при
виробництві туристичного продукту з промислового туризму був найбільшим за минулі
чотири роки.?
розміщення та проживання
транспортне обслуговування
харчування
медичне обслуговування
екскурсійне обслуговування
візове обслуговування
послуги культурно-дозвільного характеру
інші послуги
28. Як змінились витрати на послуги сторонніх організації, що використовуються при
виробництві туристичного продукту з промислового туризму за минулі чотири роки?
збільшились
не змінились
зменшились
29. Як, на Вашу думку, зміняться витрати, на послуги сторонніх організації, що

використовуються при виробництві туристичного продукту з промислового туризму у
наступні два роки?
збільшяться
не зміняться
зменшаться
30. Як, на Вашу думку, зміняться ціни на послуги промислового туризму підприємства у
наступні два роки?
збільшяться
не зміняться
зменшаться
31. Які основні фактори сьогодні стримують розвиток промислового туризму?
недостатній попит
недосконала база туристичних ресурсів та обмеженість об’єктів промислового
туризму
фінансові обмеження
нестабільність політичної та економічної ситуації в країні
інші фактори
нічого не стримує
32. Чи вважаєте Ви, що розвиток промислового туризму є перспективним напрямом?
так, є перспективним напрямком
є потенціал для розвитку даного напрямку
ні, не є перспективним

Тривалість опитування________________________________________________
Розписка інтерв'юера (про дотримання конфіденційності та вимог до методики
проведення інтерв'ю, заповнення анкети)________________________

Таблиця К.1
Результати анкетування респондентів
Показники

директор
туристичного
підприємства
менеджер з туризму
головний бухгалтер
інша посадова особа
туристичним
оператором
туристичним агентом
суб’єктом, що надає
екскурсійні послуги

Респонденти,, в % від кількості опитаних по областях країни
ДніпроЗапорізьКиївЛьвівОдесьХарківразом
петровська
ка
ська
ська
ка
ська
І БЛОК ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ
1. Посада особи, що проходила опитування
1,2

1,0

90,8

91

1,3

1,5

1,2

1,5

1,0

90,7

90,5

90,7

90,6

90,8

7,5
0,4

7,3
0,9

7,6
7,7
7,5
7,6
7,9
0,4
0,3
0,5
0,4
0,2
2. Підприємство як суб’єкт туристичної діяльності є
76,8

75,7

76,4

80,1

74,9

76,7

76,8

23,0

24

23,5

19,4

24,9

23,3

23

0,2

0,3

0,1

0,5

0,2

-

0,2

3. Розмір туристичного підприємства
23,5
23,4
23,5
23,6
23,5
23,4
23,4
76,5
76,6
76,5
76,4
76,5
76,6
76,6
4. Про проведення опитувань споживачів туристичного підприємства
так
98,4
98,4
98,4
98,5
98,5
98,4
98,6
ні
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,6
1,4
5. Про наявність банку маркетингової інформації
так
98,0
98,4
97,6
98,6
98
97,9
98
ні
2,0
1,6
2,4
1,4
2
2,1
2
6. Якого роду збирається інформація у споживачів Вашого підприємства під час опитування?
про мету подорожі,
основні мотиви для
31,1
31,1
31,3
31
30,9
31,2
31,3
здійснення подорожі
про
пріоритетні
22,4
22,3
22,2
22,5
22,4
22,4
22,4
напрями туризму
про якість наданих
послуг
під
час
23,5
23,5
23,6
23,5
23,1
23,5
23,5
подорожі
про
ступінь
23,1
23,1
22,9
23
23,6
22,9
22,8
задоволеності
ІІ БЛОК ПИТАНЬ З РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО МІСЦЯ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ СЕРЕД
ІНШИХ ВИДІВ
7. Пріоритетний вид туризму серед внутрішніх туристів
діловий (службова
0,7
0,7
0,5
0,9
0,7
0,7
0,6
поїздка, навчання)
дозвілля, відпочинок
80,9
80,8
81,4
81,3
81,0
81,0
80,0
лікування
10,7
10,6
10,7
10,5
10,7
10,7
10,7
спортивний
2,2
2,2
2,1
2,0
2,3
2,2
2,2
спеціалізований
0,3
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
промисловий
5,0
5,2
4,8
5,0
5,0
4,9
5,1
інше
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
8. Пріоритетний вид туризму серед виїзних туристів
діловий (службова
1,3
1,3
1,0
2,5
1,0
1,2
1,0
поїздка, навчання)
велике
середнє
мале

Респонденти,, в % від кількості опитаних по областях країни
Показники
ДніпроЗапорізьКиївЛьвівОдесьХарківразом
петровська
ка
ська
ська
ка
ська
дозвілля, відпочинок
93,0
92,8
93,2
92,0
93,1
93,1
93,0
лікування
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,4
спортивний
0,3
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0,3
спеціалізований
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,3
промисловий
4,9
5,0
4,9
5,0
5,0
4,9
4,9
інше
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
9. Пріоритетний вид туризму серед іноземних туристів в Україні
діловий (службова
3,4
3,0
2,5
4,9
3,5
3,4
3,3
поїздка, навчання)
дозвілля, відпочинок
48,6
45,8
45,8
53
50
51
46
лікування
42,8
42,4
42,5
40
39
спортивний
0,4
0,4
0,2
0,3
0,4
0,6
0,3
спеціалізований
промисловий
4,8
5,2
4,5
5,0
3,6
5,0
5,2
інше
10. Вид промислового туризму, що переважає
іноземний
0,9
0,9
0,7
1,0
0,9
0,8
0,9
виїзний
69,8
70,3
70,5
70,8
69,8
68,1
69,3
внутрішній
29,3
28,8
28,8
28,2
29,3
31,1
29,8
ІІІ БЛОК ПИТАНЬ ЩОДО НАПРЯМІВ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ
В УКРАЇНІ
11. Пріоритетний напрям промислового туризму:
промислово3
2,5
3,1
3,2
3,4
2,6
2,4
навчальний
промислово21
23,1
20,3
22,3
18,1
19,2
23,4
економічний
промислово8
8,1
8,3
8,4
6,2
7,3
8,1
спортивний
промислово4
3,4
5,1
5,3
2,2
4,3
6,2
екстремальний
промислово3
3,3
3,1
2,1
3,3
2,4
3,3
екологічний
промислово53
53,2
52,4
51,4
56,3
51,2
52,1
пізнавальний
промислово3
3,4
4,4
4,1
4,1
2,3
2,4
професійний
промислово-діловий
7
3
3,3
3,2
6,4
10,7
2,1
12. Зацікавленість у об’єктах промислового туризму
фабрично-заводські та
10
10,7
9,0
10,8
7,0
10,4
9,6
гірничопромислові
сільськогосподарські
7
5,4
6,5
7,2
8,9
8,4
7,1
урбаністичні системи
7
6,2
6,6
7,6
4,6
7,2
6,9
промислові міста та
селища, аграрні
9
6,8
6,4
9,3
10,4
9,0
9,8
поселення
об’єкти транспорту та
8
7,6
7,4
7,7
6,7
8,0
8,2
зв’язку
промислові
підприємства за
видами діяльності,
19
20,9
21,5
24,0
10,5
21,5
18,4
шахти, заводи,
фабрики та комбінати
народні ремесла та
41
42,4
42,6
33,4
51,9
35,5
40,0

Показники

разом

Респонденти,, в % від кількості опитаних по областях країни
ДніпроЗапорізьКиївЛьвівОдесьХарківпетровська
ка
ська
ська
ка
ська

промисли
13. Привабливий регіон світу для відвідування об’єктів промислового туризму серед виїзних туристів
Американський
11
10,2
10,4
11,0
10,3
11,1
11,2
Європейський
83
82,4
80,9
85,5
83,4
82,3
83,0
Африканський
2
1,3
2,5
1,7
1,3
2,0
2,4
Азійсько5
6,1
6,2
1,8
5,0
4,6
3,4
Тихоокеанський
14. Привабливий регіон України для відвідування об’єктів промислового туризму серед іноземних
туристів
Подільський
49
48,1
46,4
53,2
46,6
51,5
48,7
Степовий
17
19,3
17,5
16,4
17,1
15,7
15,1
Карпатський
22
22,7
21,7
20,3
23,1
20,3
21,0
Донбаський
13
9,9
14,4
10,1
13,2
12,5
15,2
15. Привабливий регіон України для відвідування об’єктів промислового туризму серед внутрішніх
туристів
Подільський
44
41,3
45,3
45,1
43,2
43,1
44,4
Степовий
23
25,4
22,6
22,3
24,6
21,7
23,3
Карпатський
22
20,6
19,1
24,0
24,2
22,3
20,5
Донбаський
11
12,7
13
8,6
8
12,9
11,8
ІV БЛОК ПИТАНЬ ПРО СТРУКТУРУ СПОЖИВАННЯ ПОСЛУГ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ,
ПАРАМЕТРИЗОВАНУ ДО ОЗНАК ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
16. Пріоритетні подорожі за тривалістю з метою промислового туризму:
довготривалі (>4
7,5
7,5
7,5
7,7
7,6
7,5
7,5
ночей)
короткотривалі (1-3
91,4
91,6
91,7
90,7
90,5
92
91,8
ночі)
екскурсії (до 24 годин)
1,1
0,9
0,8
1,6
1,9
0,5
0,7
17. Період часу року для подорожування з метою промислового туризму
зима
19,2
19,3
19,4
19,1
19,1
19,2
19,1
весна
16,6
16,6
15,5
16,6
16,6
17
16,8
літо
45,8
45,8
46,6
45,8
45,9
45,4
45,7
осінь
18,4
18,3
18,5
18,5
18,4
18,4
18,4
18. Тип проживання, що обирають туристи, під час подорожування з метою промислового туризму
готелі 2-3*
93,5
93,5
93,5
93,6
93,6
93,6
93,6
готелі 4-5*
1,1
1
1
1,2
1,1
1
1,1
хостели
5,4
5,5
5,5
5,2
5,3
5,4
5,3
інше
19. Тип харчування під час подорожі з метою промислового туризму
OB
49,3
49,4
49,3
49,4
49,2
49,3
49,3
BB
24,5
24,5
24,6
24,5
24,4
24,3
24,5
HF
17,4
17,3
17,4
17,3
17,4
17,2
17,5
FB
7,5
7,4
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
AI чи UAI
1,3
1,4
1,2
1,3
1,5
1,7
1,2
20. Спосіб транспортування для подорожування з метою промислового туризму
залізничний
13,6
13,7
13,5
13,7
13,5
13,6
13,6
авіа
46,9
46,9
47
46,8
47
47
46,8
авто
39,5
39,4
39,5
39,5
39,5
39,4
39,6
водний
V БЛОК ПИТАНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ І ВИРОБНИЦТВО ПОСЛУГ З ПРОМИСЛВОГО ТУРИЗМУ
ТА ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТАКИХ ПОСЛУГ
21. Визначення частки в загальній кількості обслуговуваних туристів з метою промислового туризму
(%):

Показники

разом

Респонденти,, в % від кількості опитаних по областях країни
ДніпроЗапорізьКиївЛьвівОдесьХарківпетровська
ка
ська
ська
ка
ська

3-4% від загальної
кількості
0,9
1,0
0,9
0,7
0,8
1,0
0,9
обслуговуваних
туристів
5% від загальної
кількості
99,1
99,0
99,1
99,3
99,2
99,0
99,1
обслуговуваних
туристів
22. Визначення обсягу реалізованих послуг промислового туризму (%):
3-4% від загального
обсягу реалізованих
1
0,8
послуг
5% від загального
обсягу реалізованих
99
100
100
100
99,2
100
100
послуг
23. Зміни у попиті на послуги промислового туризму (обсяг реалізації послуг) за минулі чотири роки
підвищився
76,6
76,4
76,6
76,6
76,6
76,5
76,6
не змінився
21,1
21,2
21,2
21,1
21,1
21
21
знизився
2,3
2,4
2,2
2,3
2,3
2,5
2,4
24. Прогнозні зміни у попиті на послуги промислового туризму у наступні два роки
підвищиться
79,3
79,3
79,3
79
79,1
79,4
79,4
не зміниться
15,4
15,3
15,4
15,4
15,4
15,5
15,4
знизиться
5,3
5,4
5,3
5,6
5,5
5,1
5,2
25. Можливе збільшення обсягу послуг промислового туризму у випадку підвищення попиту
так
81,2
81,1
81,2
81,2
81,1
81,2
81,3
ні
18,8
18,9
18,8
18,8
18,9
18,8
18,7
26. Визначення частки в загальній сумі доходів, що припадає на реалізацію послуг промислового
туризму (%)
3-4% від загальної
0,8
0,8
1,0
0,6
0,8
1,2
0,8
суми доходу
5% від загальної суми
99,2
99,2
99,0
99,4
99,2
98,8
92,2
доходу
27. Види витрат на послуги сторонніх організації, що використовуються при виробництві
туристичного продукту з промислового туризму
розміщення та
60,5
60,3
60,4
60,5
60,4
60,5
60,5
проживання
транспортне
32,9
33,1
33,0
32,9
32,9
32,9
32,8
обслуговування
харчування
4,3
4,3
4,2
4,3
4,3
4,3
4,4
медичне
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
обслуговування
екскурсійне
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
обслуговування
візове обслуговування
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
послуги культурно0,1
0,1
0,08
0,2
0,2
0,2
0,1
дозвільного характеру
інші послуги
1,5
1,6
1,72
1,4
1,5
1,5
1,6
28. Зміни у витратах на послуги сторонніх організації, що використовуються при виробництві
туристичного продукту з промислового туризму за минулі чотири роки
збільшились
67,3
67,2
67,3
67,4
67,4
67,3
67,4
не змінились
32,0
31,8
31,9
31,9
31,9
31,8
32
зменшились
0,7
1,0
0,8
0,7
0,7
0,9
0,6

Респонденти,, в % від кількості опитаних по областях країни
Показники
ДніпроЗапорізьКиївЛьвівОдесьХарківразом
петровська
ка
ська
ська
ка
ська
29. Прогнозні зміни витрат, на послуги сторонніх організації, що використовуються при виробництві
туристичного продукту з промислового туризму у наступні два роки
збільшяться
43,1
43,3
43,2
43,3
43
43
43
не зміняться
54,4
54,4
54,3
54,3
54,4
54,4
54,3
зменшаться
2,5
2,3
2,5
2,4
2,6
2,6
2,7
30. Прогнозні зміни у цінах на послуги промислового туризму підприємства у наступні два роки
збільшяться
57,2
57,1
57,2
57,3
57,2
57,3
57,2
не зміняться
42,7
42,4
42,6
42,5
42,6
42,7
42,8
зменшаться
0,1
0,5
0,2
0,2
0,2
31. Фактори стримування розвитку промислового туризму
недостатній попит
13,2
13,1
13,5
13
13,2
13,2
13,3
недосконала база
туристичних ресурсів
та обмеженість
15,1
15,2
15
14,8
15,1
15,2
15,1
об’єктів промислового
туризму
фінансові обмеження
34,5
34,7
34,5
34,5
34,6
34,3
34,3
нестабільність
політичної та
36,0
35,9
35,9
36,1
36
35,9
36
економічної ситуації в
країні
інші фактори
0,1
0
0
0,1
0,1
0,1
0,2
нічого не стримує
1,1
1,1
1,1
1,5
1
1,3
1,1
32. Перспективи розвитку промислового туризму
так, є перспективним
58
57,6
57,4
58,2
57,0
56,9
58,9
напрямком
є потенціал для
розвитку даного
26
25,1
25,5
26,4
25,7
25,4
27,3
напрямку
ні, не є перспективним
16
17,3
17,1
15,4
17,3
17,7
13,8

ДОДАТОК Л
Таблиця Л.1
Туристичні потоки України за 2000-2015 роки

Роки

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
20141
20151

Кількість
громадян
України, які
виїжджали за
кордон усього2
13422320
14849033
14729444
14794932
15487571
16453704
16875256
17334653
15498567
15333949
17180034
19773143
21432836
23761287
22437671
23141646

Кількість
іноземних
громадян, які
відвідали
Україну усього2
6430940
9174166
10516665
12513883
15629213
17630760
18935775
23122157
25449078
20798342
21203327
21415296
23012823
24671227
12711507
12428286

Кількість туристів,
обслугованих
суб'єктами
туристичної
діяльності України –
усього3
2013998
2175090
2265317
2856983
1890370
1825649
2206498
2863820
3041655
2290097
2280757
2199977
3000696
3454316
2425089
2019576

Із загальної кількості туристів:3
іноземні
туристивнутрішні
туристи
громадяни
туристи
України, які
виїжджали за
кордон
377871
285353
1350774
416186
271281
1487623
417729
302632
1544956
590641
344 332
1922010
436311
441798
1012261
326389
566942
932318
299125
868228
1039145
372455
336049
2155316
372752
1282023
1386880
282287
913640
1094170
335835
1295623
649299
234271
1250068
715638
270064
1956662
773970
232311
2519390
702615
17070
2085273
322746
15159
1647390
357027

Кількість
екскурсантів3

1643955
1874233
1991688
2690810
1502031
1704562
1768790
2393064
2405809
1909360
1953497
823000
865028
657924
1174702
125471

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції
Включно з одноденними відвідувачами (за даними Адміністрації Держприкордонслужби України)
3
2000-2010 за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року за даними Держстату
1
2

Джерело: [224]

