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Постановка проблеми. Розвиток різноманітних
видів туризму залежить від наявності відповідних ре-
сурсів, при цьому, як правило, розглядаються еколо-
гічно чисті регіони. Рівень промислового розвитку
регіону по різному впливає на розвиток туризму.
З одного боку, техногенне навантаження на певний
регіон негативно впливає на його атрактивність, а з
іншої – при певних умовах саме промислові підпри-
ємства регіону можуть сприяти розвитку відповідних
видів туризму, до яких належить промисловий туризм.

  Промисловий туризм відкриває нові можливості
і для міста, і для підприємства. Зокрема, для міст з
великою виробничою базою промисловий туризм про-
понує цікаві можливості у сфері прямої та непрямої
зайнятості, а також збільшення поставок та урізно-
манітнення туристичного продукту. У міст, які мають
вузькоспеціалізовані промислові підприємства, чи міст,
які мають історично сформовану галузеву виробничу
структуру, є шанс заявити про себе, прорекламувати
свій потенціал за рахунок туризму. Промисловий ту-
ризм відкриває нові можливості, з точки зору доходів
і як інструмент управління для окремих підприємств.

Ці можливості мають всі шанси бути реалізова-
ними, проте для цього необхідно удосконалити кон-
цепцію та механізм забезпечення розвитку промисло-
вого туризму в Україні.

Аналіз останніх досліджень. На території
України промисловий туризм є молодим видом ту-
ризму, оскільки в радянський період на підприємствах
проводилися лише оглядові екскурсії з пропагандист-
сько-пізнавальною метою, які з туризмом не ототож-
нювалися. На сьогодні кількість теоретичних розро-
бок у цьому напрямі з кожним роком зростає, зокре-
ма можливості розвитку туризму на промислових те-
риторіях та соціально-економічні аспекти управлін-
ня промисловим туризмом було досліджено такими
вченими В. Ф. Данильчуком, Г. М. Алейніковою,
В. С. Пацюком, О. Є. Афанасьєвим, Н. Д. Свірідовою,
В. Г.  Герасименко  [1 – 8].

Метою статті є розробка основних положень з
удосконалення концепції розвитку промислового ту-
ризму та механізму його забезпечення.

Виклад основного матеріалу. В Україні про-
мисловий туризм знаходиться на стадії розвитку, про-
те це не заважає туристам проявляти інтерес до про-
цесу виробництва на українських промислових
підприємствах. Проведене дослідження щодо виявленя
попиту на розвиток промислового туризму в Донецькій
області показало, що промислові об'єкти представля-
ють значний інтерес для туристів [9].

У дослідженні брали участь 6 груп: особи віком

від 17 до 24 років (тобто учні 11-х класів та студенти,
75 ос.); від 25 до 35 років (75 ос.); від 36 до 45 років
(60 ос.); від 46 до 55 років (45 ос.); від 56 до 65 років
(30 ос.); старше 65 років (15 ос.). Розділення респон-
дентів на 6 груп пов`язано з різними поглядами та інте-
ресами, які формуються з віком людини, економіч-
ною активністю і доходами та різними потребами до
сприйняття атрактивності навколишнього світу.

Опитування проводилося за допомогою анкети,
яка являла собою об’єднану одним дослідницьким
задумом систему питань, що дозволило одержати
інформацію щодо встановлення інтересу різних віко-
вих груп по відношеню до промислового туризму.

Було визначено, що такий напрям, як промисло-
вий туризм, має великі перспективи для розвитку в
Донецькій області. В ході анкетування було виявлено,
що переважна більшість респондентів (80 %) про-
являють зацікавленість до відвідування промисло-
вих об’єктів, а також 15 % зацікавлені залежно від
об’єкта.  Вибір напрямку та виду промислового ту-
ризму залежать від приналежності населення до пев-
ної соціальної групи. Так, для першої групи (особи
віком від 17 до 24 років) найцікавішим напрямом є
навчальний та пізнавальний промисловий туризм, для
другої (від 25 до 35 років ) – професійний та екстре-
мальний, для третьої (від 36 до 45 років ) – професій-
ний, спортивний та діловий, для четвертої (від 46 до
55 років ) та  п’ятої (від 56 до 65 років) – пізнавальний
та професійний, для шостої (старше 65 років ) – пізна-
вальний та екологічний.

Дослідження показало, що в якості об’єктів не-
обхідно використовувати підприємства харчової про-
мисловості, заводи з виробництва напоїв, пива, вин
та ін., шахти, автомобільні заводи і інші виробництва,
які мають багату історію і цікавий процес виробни-
цтва. При цьому для підприємств харчової промисло-
вості необхідна також організація дегустацій.

Таким чином, промисловий туризм має представ-
ляти інтерес не тільки для населення, але і для турис-
тичних підприємств і є одним з перспективних напрямів
розвитку внутрішнього туризму в такому промисло-
вому регіоні, як Донбас.

На сучасному етапі промисловий туризм в Украї-
ні представлений декількома десятками підприємств,
та ринок даного виду туризму практично не сформо-
ваний. Проблема полягає в тому, що механізм роз-
витку промислового туризму формується на трьох
рівнях – держави, регіону та промислового підприєм-
ства. Вирішенню цієї проблеми може сприяти побудо-
ва концепції розвитку промислового туризму.

Під концепцією розвитку промислового туризму
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розуміється система уявлень, яка визначає єдиний,
загальний задум політики розвитку промислового
туризму на трьох рівнях, що ураховує стратегічні цілі
і принципи розвитку промислового туризму, важливі
напрямки і засоби реалізації визначених цілей. Кон-
цепція відображає конкретні методи, інструменти та за-
ходи її реалізації.

Основні складові концепції розвитку промисло-
вого туризму представлено на рис. 1. Стратегічною
метою концепції розвитку промислового туризму
є забезпечення розвитку промислового туризму на
макро-, мезо- та мікрорівнях, який задовольняє по-
треби туристів, промислових підприємств та прийма-
ючого регіону та держави.

Шляхи досягнення цієї мети: дослідження і оцін-
ка потенціалу розвитку промислового туризму на ос-
нові розроблених методів, розробка організаційної
моделі формування ефективної нормативно-правової
бази щодо розвитку промислового туризму, створен-
ня регіональної програми стратегії формування брен-
ду промислового регіону для розвитку промислово-
го туризму, розрахунок мультиплікативного ефекту
від провадження механізму розвитку промислового
туризму, оцінка спроможності промислового підпри-
ємства до реінжинірінгу бізнес-процесів для розвит-
ку туризму, оцінка синергетичного ефекту від реалі-
зації механізму забезпечення розвитку промислового
туризму.

Розвиток промислового туризму як сукупності
методологічних принципів і підходів формування
структури повинен базуватися на наступних принци-
пах: комплексність та цілісність, системність, пріори-
тетність, конкретність мети, забезпеченість законодав-
чою базою.

Принцип комплексності та цілісності концепції
розвитку промислового туризму передбачає комп-
лексний підхід як основу реалізації державної політи-
ки розвитку промислового туризму, визначення сис-
теми пріоритетів інвестування або фінансування про-
мислових підприємств, проведення економічних ре-
форм за допомогою інвестицій, підхід до соціально-
економічної сфери, усі елементи якої взаємозв’язані.

У сучасних умовах обмеженості ресурсів важ-
ливе значення в регіональній політиці розвитку про-
мислового туризму має такий її принцип, як пріори-
тетність. Головне завдання полягає у визначенні цих
пріоритетів розвитку.

Наступним методологічним принципом концепції
розвитку промислового туризму  є принцип систем-
ності, який полягає у взаємодії таких головних еле-
ментів, як держава (макрорівень), регіон (мезорівень)
та промислові підприємства (мікрорівень).

Принцип конкретності мети має важливе значен-
ня. Мета і завдання розвитку промислового туриму є
складовою соціально-економічної політики і держа-
ви, і регіону, вони формуються в межах програм і
прогнозів соціально-економічного розвитку регіону,
як правило, на перспективу і тому можуть розгляда-

тися в їх межах. Мета і орієнтири можуть бути різни-
ми в залежності від рівня розвитку промислового ту-
ризму, наприклад, для мікрорівня це може бути спри-
яння розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, для
макрорівня – це підвищення іміджу промислового
підприємства.

Головним принципом при формуванні концепції
розвитку промислового туризму в регіоні є принцип
забезпеченості законодавчою базою усіх учасників ту-
ристичної діяльності в регіоні, зокрема створення та
прийняття програми розвитку промислового туризму
в Україні та окремих промислових регіонах.

Дотримання розглянутих принципів формування
концепції розвитку промислового туризму дозволять
забезпечити життєздатність і ефективне використання
цієї концепції та досягти поставлену мету.

Концепція розвитку промислового туризму
містить механізм забезпечення розвитку промислового
туризму, що є сукупністю організаційно-економічно-
го, методико-методологічного, нормативно-правово-
го та інформаційного забезпечення розвитку промис-
лового туризму, що реалізується через принципи,
шляхом використання методів та інструментів і сприяє
забезпечення розвитку промислового туризму на мак-
ро-, мезо- та мікрорівнях, який задовольняє потреби
туристів, промислових підприємств, приймаючого ре-
гіону та держави.

Основні напрямки удосконалення елементів ме-
ханізму забезпечення розвитку промислового туриз-
му представлено на рис. 2.

Завданнями механізму забезпечення розвитку
промислового туризму є: удосконалення інформацій-
ного забезпечення розвитку промислового туризму,
вдосконалення нормативно-правової бази регулювання
промислового туризму, формування бренду промис-
лового регіону для розвитку промислового туризму,
підвищення економічної ефективності розвитку про-
мислового туризму за рахунок відрахувань до бю-
джету, підвищення конкурентоспроможності промис-
лового підприємства, забезпечення стійкого розвитку
промислового підприємства.

Ефективна реалізація концепції розвитку промис-
лового туризму забезпечить:

1. Підвищення обсягів наданих туристичних по-
слуг та інвестиційної привабливості туристичної га-
лузі України.

2. Вдосконалена нормативно-правової бази щодо
розвитку промислового туризму.

3. Залучення більшої кількості іноземних туристів
як ефект від формування туристичного бренду про-
мислової території.

4. Підвищення відрахувань в бюджет регіону від
надання туристичних послуг промисловими підпри-
ємствами.

5. Підвищення чистого прибутку, отриманого від
проведення промислових турів на території промис-
лового підприємства.

6. Забезпечення позитивного іміджу та соціаль-



13
Економічний вісник Донбасу № 1 (31), 2013

Ри
с. 

1.
 С
кл
ад
ов
і к
он
це
пц
ії р
оз
ви
тк
у п
ро
ми
сл
ов
ог
о т
ур
из
му

В. Г. Кулєш



14
Економічний вісник Донбасу № 1 (31), 2013

В. Г. Кулєш

Рис. 2. Напрямки удосконалення механізму забезпечення розвитку промислового туризму
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СКЛАДОВІ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО 
ТУРИЗМУ 

сукупність організаційно-економічного, методико-методологічного, нормативно-правового та ін-
формаційного забезпечення розвитку промислового туризму, що реалізується через принципи,  

шляхом використання методів та інструментів і сприяє забезпечення розвитку промислового тури-
зму на макро-, мезо- та мікрорівнях, який задовольняє потреби туристів, промислових підприємств 

та приймаючого регіону 

1. Провести переговори 
місцевих органів влади з 
керівниками промислових 
підприємств з метою заціка-
вити та зобов’язати їх брати 
участь у розвитку промисло-
вого туризму.  

2. Створення виконавчого 
органу – координаційного 
центру та виконавчих регіо-
нальних координаторів, що 
визначить  межі діяльності та 
фінансуватиме діяльність від-
повідно до визначених меж . 

3. Забезпечити залучення 
широкої аудиторії та збіль-
шення кількості наданих по-
слуг, розробка різноманітних 
програм із врахуванням сма-
ків та інтересів різних катего-
рій населення  для розвитку 
промислового туризму. 

4. Надання пільг промис-
ловим підприємствам, що 
проводять екскурсії на про-
мислові об’єкти.   

5. Заохочення ВУЗів до 
розробки та проведення 
екскурсій на промислові 
об’єкти.  

6. Проведення семінарів і 
курсів з підготовки кадрів  
туроператорів та екскурсо-
водів у галузі промислового 
туризму.  

1. Розробка методу оцінки 
спроможності промислових 
підприємств до розвитку 
промислового туризму. 

2. Розробка методичних 
рекомендацій щодо реінжи-
нірінгу бізнес-процесів задля 
відповідання вимогам орга-
нізації промислового туриз-
му на підприємствах. 

3. Розробка методичних 
рекомендацій щодо прове-
дення екскурсій для екскур-
соводів по промисловим 
об’єктам. 

4. Розробка методичних 
положень  щодо проведення 
семінарів і курсів  з підго-
товки кадрів туроператорів 
та екскурсоводів у галузі 
промислового туризму.  

5. Розробка та впрова-
дження  методичних вказівок 
задля зосередження зусиль 
організаторів програми на 
максимізацію безпеки техно-
генних об’єктів,  спрямуван-
ня коштів на модернізацію 
обладнання. 

6. Розробка методичних 
положень  реінжинірінгу 
бізнес-процесів на промис-
лових підприємствах.  

1. Удосконалення термі-
нологічного апарату щодо 
класифікації видів промис-
лового туризму до ЗУ „Про 
туризм” 

2. Створення та прийнят-
тя  програми розвитку про-
мислового туризму в Украї-
ні та окремих промислових 
регіонах. 

3. Створення  норматив-
них документів щодо забез-
печення  безпеки туристів 
протягом екскурсій. 
4. Внесення  змін до Подат-
кового Кодексу України 
щодо надання пільг про-
мисловим підприємствам на 
розвиток туризму. 
5. Створення нормативно-
правового забезпечення 
функціонування координа-
ційного центру розвитку 
промислового туризму. 
6. Створення  регіональної 
програми стратегії форму-
вання бренду промислового 
регіону для розвитку про-
мислового туризму. 
7. Створення промисловими 
підприємствами норматив-
но-правової документації, 
регулюючої роботу екскур-
соводів. 

1. Підготувати інформа-
ційні матеріали для  прове-
дення переговорів з керівни-
ками промислових підпри-
ємств щодо розвитку про-
мислового туризму.  

2. Створення каталогу  
з об’єктами промислової 
культури та інших інформа-
ційних матеріалів.  

3. Розробка сайту об’єктів 
промислового туризму. 

4. Проведення конферен-
цій, виставок  та симпозіумів, 
а також  відкритих днів,  
тижнів, присвячених розвит-
ку промислового туризму. 

5. Інформування промис-
лових підприємств щодо 
зміни нормативно-правово-
го забезпечення  розвитку 
промислового туризму 

6. Інформування персо-
налу промислових підпри-
ємств щодо розвитку про-
мислового туризму на 
об’єктах  

7. Оголошення 2015 року 
–  роком пріоритетного роз-
витку промислового туризму 
задля  інформування суспіль-
ства про реалізацію розроб-
лених програм 

Принципи механізму забезпечення розвитку промислового туризму Методи та інструме-
нти  

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ 

ЕЛЕМЕНТИ 

Організаційно-
економічне забезпе-

чення 

Методологічне забез-
печення 

Нормативно-правове 
забезпечення 

Інформаційне за-
безпечення 
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ної відповідальності бізнесу промислового підпри-
ємства.
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Кулєш В. Г. Концептуальні засади розвитку
промислового туризму в Донбасі

В статті представлено результати розробки основ-
них положень з удосконалення концепції розвитку
промислового туризму  на трьох рівнях, розглянуто
складові механізму забезпечення розвитку промис-
лового туризму, наведено рекомендації щодо ефек-
тивної реалізації даної концепції.

Ключові слова: промисловий туризм, концепція,
механізм.

Кулеш В. Г. Концептуальные основы разви-
тия промышленного туризма в Донбассе

В статье представлены результаты разработки
основных положений по усовершенствованию концеп-
ции развития промышленного туризма на трех уров-
нях, рассмотрены составляющие механизма обеспече-
ния развития промышленного туризма, даны рекомен-
дации для ефективной реализации данной концепции.

Ключевые слова: промышленный туризм, концеп-
ция, механизм.

Kulesh V. G. Conceptual Bases of Industrial
Tourism Development in Donbass

The thesis presents the results of the main provisions
to improve the concept of industrial tourism at three
levels, components of the mechanism are considered to
ensure the development of tourism industry, the
recommendations for effective realization of the concept.

Key words: industrial tourism, the concept, the
mechanism.
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