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У статті досліджено зміст та надано класифікацію індустріального туризму. Виділена специфіка розвитку
цього виду туризму. Розглянуто ресурсний потенціал індустріального туризму у Європі. Розглянуті можливості
розвитку індустріального туризму в країнах Європи. Визначено стан і перспективи розвитку індустріального
туризму в Україні.
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The article examines the content and provides a classification of industrial tourism. The specificity of the development of this type of tourism is singled out. The resource potential of industrial tourism in Europe is considered. The
possibilities of development of industrial tourism in European countries are considered. The state and prospects of
development of industrial tourism in Ukraine are determined.
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Постановка проблеми у загальному
вигляді. Туристична індустрія – динамічна
галузь, яка може суттєво впливати на соціально-економічний розвиток країни. Гнучкість
туристичних послуг дає можливість створювати туристичний продукт із застосуванням
як ресурсу будь-якого об’єкта, котрий несе
історичну, рекреаційно-оздоровчу або культурну цінність. В умовах швидкого розвитку
туристичного продукту на противагу класичним видам туризму почали розвиватися альтернативні. До таких видів галузевої діяльності можна віднести індустріальний туризм.
Цей вид відпочинку несе в собі історичнокультурні, спортивні та пізнавальні цінності.
Відповідно, актуальність цього дослідження
полягає в тому, що в сучасних умовах країни
активно використовують індустріалізацію та
урбаністику для розвитку туристичних потоків, розширення туристичної привабливості
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країни й можуть нарощувати власний потенціал у цій сфері.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в останні роки індустріальний туризм активно розвивається в більшості
країн Європи. Поступово перспективи розвитку індустріального туризму та урбаністики
почали досліджуватися такими науковцями,
як: Н.Ю. Власова [14], О.Ю Голубчиков [14],
В.В. Джинджоян [3], О.П. Крупський [13],
О.В. Курилова [14], В.С. Пацюк [2], Г. Підгрушний [15], А.О. Самойленко [3], С.Е. Сардак [3].
Виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Проте слід зазначити,
що у сучасних наукових публікаціях не досить
ідентифіковано перспективи розвитку індустріального туризму в Європі у ХХІ ст., що
зумовлює можливість подальшої оптимізації
господарської діяльності індустріальних та
туристичних підприємств.
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В статье исследовано содержание и предоставлена классификация индустриального туризма. Выделена специфика развития этого вида туризма. Рассмотрен ресурсный потенциал индустриального туризма в
Европе. Рассмотрены возможности развития индустриального туризма в странах Европы. Определено состояние и перспективы развития индустриального туризма в Украине.
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МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Формулювання цілей статті. Метою статті
є дослідження стану, тенденцій і перспектив
розвитку індустріального туризму в європейському регіоні. Для досягнення поставленої
мети поставлено та вирішено такі завдання:
визначити зміст індустріального туризму; розглянути класифікації індустріального туризму
та навести приклади атрактивних об’єктів;
дослідити індустріально-ресурсну базу країн
Європи; розглянути ресурси України, котрі
можуть використовуватися для розвитку індустріального туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження. У другому десятиріччі ХХІ ст. туристична індустрія має тенденцію до розширення,
і цьому сприяють специфічні потреби туристів.
З’являються нові види туризму, все частіше
формуються ексклюзивні тури для споживачів
туристичного продукту. Одним зі специфічних
видів туризму є індустріальний туризм.
Іноді індустріальний туризм ототожнюють
із промисловим туризмом. На нашу думку,
промисловий туризм є складовим сегментом індустріального туризму. Промисловий
туризм передбачає відвідування лише діючих
промислових об’єктів, а недіючі промислові
об’єкти належать до іншого сегменту індустріального туризму [1].
Індустріальний туризм за своїм змістом
передбачає відвідування територій, будівель
та споруд виробничого або спеціального
призначення, а також будь-яких залишених
(занедбаних) споруд із метою отримання
естетичного задоволення або задоволення
дослідницького інтересу [2]. Відповідно, індустріальний туризм належить до пізнавальної
функції туристичної діяльності та містить значний позитивний інтелектуальний складник.
Початком комерціалізації індустріальних
турів можна вважати відвідування винної
промисловості Франції, екскурсії до різноманітних майстерень, спуски до лабіринтів,
шахт та казематів. Але в сучасному розумінні
індустріальний туризм з’явився у 80-х роках
ХХ ст., і сприяли розвитку цієї галузі певні
культурно-масові та субкультурні заходи, що
має багато спільних рис із молодіжною субкультурою «urban exploration». Для західноєвропейських країн такими важелями розвитку
є поширення «індастріал» як стилю музики,
коли концерти відбувалися у покинутих цехах
заводів. У пострадянських країнах інтерес до
естетики покинутих та промислових об'єктів
з’явився після друку фантастичної повісті братів Стругацьких «Пікнік на узбіччі» та виходу
фільму «Сталкер» Андрія Тарковського.
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Інтерес до покинутих об’єктів, котрі використовуються як спортивні майданчики для гри в
страйкбол, виник після виходу комп’ютерної
гри STALKER, з 2011 року розпочалося проведення різноманітних стракйкбольних заходів у
межах покинутих об’єктів. Отже, формуванню
терміна індустріального туризму сприяли
засоби масової інформації та певна культура
[2]. Це зумовлено занедбаністю об’єктів та
екологічним відновленням природи. Слід відзначити різновиди індустріального туризму,
котрі зазначені в таблиці 1.
У цьому сегменті слід зазначити про доцільність подальшого дослідження санкціонованих
відвідувань покинутих видобуткових об’єктів
(шахт, кар’єрів тощо) у межах певного туристичного сегменту – індустріального спелеотуризму, дані про котрий наведені в таблиці 1.
Цей різновид туристичної діяльності дуже
схожий з дігерством, проте, на відміну від
дігерства, являє собою санкціоноване відвідування непрацюючих індустріальних об’єктів
спелеологічного типу. Прикладами цих об’єктів
можуть виступати Морозівський кар'єр, уранові
штольні Бештау, Уральські штольні, кар’єри
Саксонії та Бранденбургу та ін.
Отже, можна дійти висновку, що індустріальний туризм має багатий спектр розвитку:
від комерційних і безпечних турів задля задоволення потреби в пізнанні людини до екстремальних та наукових турів. Найперспективніші
місця для розвитку індустріального туризму в
країнах Європи наведені в таблиці 2.
Отже, проаналізувавши табл. 2, можна
дійти висновку, що більша частина країн
Європи має великі потенційні можливості для
розвитку індустріального туризму. Однак при
цьому є і незацікавлені у розвитку індустріального туризму країни, котрі мають достатній приріст традиційної туристичної активності, тобто країни, які мають певні кліматичні
умови та розвивають пляжно-рекреаційний
туризм.
Відповідно, далі розглянемо проблематику
розвитку індустріального туризму в країнах
його фактичного та потенційного поширення
(табл. 3).
Слід відзначити, що проблеми в розвитку
індустріального туризму в країнах Європи
схожі. Відмінність полягає лише в тому, що
деякі країни більш спрямовані на розвиток
цієї галузі задля урізноманітнення туристичної галузі країни. Більш ретельно слід розглянути Україну. Дані з України наведені в
таблиці 4. Специфіка залучення території в
індустріальний туризм полягає в тому, що для
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Таблиця 1
Види індустріального туризму
Види
Опис
Приклад об’єктів
Комерційний
Відвідування функціонуючих індуМашинобудівні заводи, шоколадні
індустріальний стріальних об’єктів (фабрики,
фабрики, об’єкти металургійної протуризм
заводи, виробництва).
мисловості.
Індустріальний Організоване відвідування нефунк- Покинуті шахти, кар’єри, печери,
спелеотуризм
ціонуючих об’єктів спелеологічного котрі залишилися після підприємств
типу.
або воєнних об’єктів.
Інфільтрація
Самостійне проникнення туристами Несанкціоноване проникнення до
(сталкінг)
до покинутих індустріальних об’єктів, м. Прип’ять, відвідування воєнних
недобудов, міст-привидів, недіючих об’єктів без дозволу та ін.
промислових та воєнних об’єктів.
Постпаломництво Відвідування покинутих десакралі- Покинута німецька крихта під Одесою,
зованих об'єктів релігійного шануКатолицький храм Різдва Пресвятої
вання.
Діви Марії в Майнгеймі, Ісаакієвський
собор у Санкт-Петербурзі та ін.
Дігерство
Вивчення підземних комунікацій,
Покинуті станції метро у м. Київ,
споруд, створених людиною (колек- м. Москва, Музей Берлінського
тори, катакомби, підземні ріки, про- підземелля, «Сталінські газони»
мислові тунелі, метро)
(м. Берлін), Паризькі катакомби,
форт «Західний» (м. Балтійськ) та ін.
Руфінг
Відвідування дахів будинків.
Поширення набуває у великих містах
Поділяється на: екстримальний –
з багатоповерховими будинками.
несанкціоноване проникнення;
Тихий – легальне відвідування
дахів; Арт-руфінг – відвідування
дахів з цілю проведення творчих
заходів.
Індустріальна
Вивчення матеріалів, культури
Цей підвид використовується у
археологія
минулого, але увага акцентується
науковій діяльності. Вивчають цей
на промисловості.
вид археології такі університети:
Бірмігемський університет (Великобританія), Інститут археології УрО
РАН, Уральська державна архітектуро-художня академія.
Джерело: складено авторами за даними [4]

Розвиток індустріального туризму в країнах Європейського регіону

Стан
розвитку
Активний
розвиток

Повільний
розвиток
Пасивний
розвиток

Країни

Таблиця 2

Опис ситуації

Німеччина, Франція, Чехія, Польща,
Великобританія, Норвегія, Данія,
Ісландія, Австрія, Іспанія, Італія,
Бельгія, Швейцарія, Росія.

Багато країн Європи можуть претендувати на розвиток цього виду туристичної діяльності завдяки особливості
становлення та розвитку промислової
діяльності, також певні історичні події
мали вплив на розвиток певної урбаністичної ситуації в країнах
Україна, Білорусь, Румунія, Нідерланди, Країни, котрі мають потенціал для
Словаччина, Латвія, Литва, Естонія,
розвитку індустріального туризму
Албанія, Сербія, Словенія, Хорватія,
але не використовують його з певних
Чорногорія.
причин.
Ліхтенштейн, Люксембург, Монако,
Дані країни отримують основний
Болгарія, Угорщина, Молдова,
розвиток туризму за допомогою
Швеція, Андорра, Ватикан, Боснія
традиційної туристичної діяльності
та Герцеговина, Греція, Македонія,
або мають недостатній потенціал для
Мальта, Португалія, Сан-Марино.
розвитку індустріального туризму.
Джерело: складено авторами за даними [5]
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Основною промисловістю Польщі
є чорна металургія, вугільна, текстильна та хімічна промисловість.
Країна має передумови для створення нетрадиційних видів туристичної діяльності.

Польща

Головною проблемою розвитку індустріального туризму є організація турів до об’єктів та
незацікавленість влади у розвитку нетрадиційної туристичної діяльності.

Країна Європи, котра розвинена в Великі зусилля країни спрямовані на розвиток
автомобільній промисловості, тек- традиційних видів туристичної діяльності.
стильній промисловості, хімічній промисловості, металургійній та електротехнічній промисловості. Також слід
відзначити суднобудівничі підприємства, котрі також зосереджені в Італії.

Досить велика кількість промислових підприємств різного роду дає можливість створення комерційних турів
до них. Також у перспективі можуть бути використані
покинуті об’єкти для розвитку нетрадиційної туристичної
діяльності [7].
Франція має досить великий потенціал для розвитку
комерційного індустріального туризму, котрий активно
використовує. Завдяки культурній спадщині (майстерні
Лувру, музей фармацевтики та ін.) країна розвиває свій
туристичний потенціал в індустріальній сфері. Також
є можливості для розвитку нетрадиційної туристичної
діяльності на прикладі дігерства в катакомбах під Парижем, місць, котрі залишилися після Другої світової війни
(Омаха-біч, місто Орадур-Сюр-Глан та ін.) [8].
Італійська автомобільна промисловість відома своєю
якістю та розкішшю, автомобільні фабрики є привабливими об’єктами для розвитку комерційного індустріального туризму.
Також суднобудівна промисловість та металургійні
заводи можуть слугувати осередком розвитку індустріального туризму. Країна має потенціал для розвитку
дігерства (штольні, шахти та ін.) [9].
Польща має досить великий потенціал для створення
індустріальних турів. Сприятлива урбаністика дає змогу
розвивати не лише комерційний, а й екстремальний індустріальний туризм. Серед об’єктів, сприятливих для розвитку певної діяльності, – шахти, заводи, судноверфі.
Країна має багатий потенціал в урбаністиці [10].

Країна має досить малу спадщину для розвитку нетрадиційного туризму, цьому сприяє
географія країни та політика щодо покинутих
будівель. Велику частину покинутих об’єктів
швидко зносять або реставрують.
Основні сектори промисловості кра- Проблему становить організація туристичної
їни – автомобільна промисловість, діяльності в спеціалізованих та покинутих місавіаційна промисловість, ракетна та цях.
космічна промисловість, енергетика. Не всі підприємства є відкритими для відвідування туристами, сприяє такій політиці безпека
та стан об’єктів.

Італія

Франція

Перспективи розвитку
4
Німеччина активно використовує свій туристичний досвід
для розвитку індустріального туризму. Тури до промислових об’єктів автомобільної промисловості, хімічної,
енергетичної активно використовуються для розвитку
комерційного індустріального туризму. Прикладом нетрадиційного туризму є Berliner Unterwelten, котрі займаються турами по бункерах, бомбосховищах та інших
об’єктах, котрі залишилися після Другої Світової війни.
Також слід відзначити урбаністику країни. Промислові
міста Німеччини становлять урбаністичний пейзаж країни та можуть бути використані у розвитку специфічного
туризму [6].

Таблиця 3

Проблеми
3
Головною проблемою розвитку індустріального туризму є організація туру до об’єктів.
Багато об’єктів знаходяться в аварійному стані
або охороняються, також однією з проблем
організації цих турів є те, що об’єкти часто
мають власника, котрий залишається невідомим, це викликає складнощі з укладенням
контракту на відвідування цих місць.

Країна
Характеристика
1
2
Німеччина Німеччина займає лідируючі позиції
на промисловому ринку Європи. Найбільшу частку промисловості становлять
автомобільна
промисловість
(Volkswagen, BMW, Daimler), хімічна промисловість (Bayer, BASF, Henkel Group),
енергетична промисловість (E.ON и
RWE або Bosch), авіаційне будівництво
а також шахти та кар’єри. Також Німеччина має велику спадщину для розвитку нетрадиційного туризму, наприклад:
бункери, бомбосховища, воєнні об’єкти
часів Другої світової війни.
ВеликоВеликобританія має доступ до ресурбританія
сів нафти та газу, також в країні є
хімічна та металургійна промисловість та автомобільна промисловість.
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Росія має велику кількість ресурсів
на своїй території. На території країни розвинені такі напрями: нафтова
та газова промисловість, літакобудування, ракетно-космічна промисловість, атомна промисловість, виробництво воєнної техніки та ін.

Україна має розвинений промисловий Недостатній розвиток правової бази. Пропотенціал, основні галузі: чорна мета- блеми, пов'язані з ліцензуванням організацій,
лургія та машинобудування.
що займаються просуванням індустріального
туризму.
Відсутність єдиних методик і стандартів оцінювання послуг індустріального туризму.
Відсутність якісних рекламно-інформаційних
матеріалів. Незацікавленість і необізнаність
місцевої влади та керівництва. Відсутність спеціалізованих туроператорів, гідів та екскурсоводів. Низькі доходи від діяльності індустріального туризму.

Росія

Україна

4
Чехія активно використовує комерційний індустріальний
туризм. Для цього активно використовується машинобудівна та металургійна промисловість. Країна має перспективи для розвитку екстремальних індустріальних
турів. Велика кількість шахт та підземелля країни можуть
послугувати розвитку нетрадиційної туристичної діяльності. Вдалим прикладом можуть стати – Празький град,
підземні лабіринти «Močálka», Височанські каменоломні,
каземати у Вишеграді та ін. [11]
Румунія має підприємства для становлення комерційного індустріального туризму (шосе Трансфагараш,
соляні шахти Саліна Турда та ін.), окрім цього, в країні можна реалізувати екстремальні індустріальні тури
(руфінг, дігерство, інфільтацію). Прикладами розвитку
нетрадиційної туристичної діяльності можуть стати такі
об’єкти: кaзинo «Koнcтaнцa», замок Фегераш, обломок
судна «Евангілія» [12].
Країна має великий потенціал для розвитку індустріального туризму, як комерційного так і екстремального.
Велика кількість недобудов та покинутих об’єктів залишилася після розпаду СРСР або через недостатність
фінансування – такі місця мають перспективи для розвитку інфільтрації. Специфіка забудови міст може сприяти
розвитку руфінгу. Велика кількість шахт, кар’єрів, підземних комунікацій, покинутих воєнних об’єктів сприятимуть
розвитку дігерства. Для розвитку комерційного індустріального туризму є велика кількість різноманітних підприємств [13].
Країна має велику базу для розвитку індустріальної
туристичної діяльності. Велика кількість підприємств
може слугувати важелем для розвитку індустріальних
турів. Урбаністика країни дає змогу створити руфінг-тури.
Шахти, кар’єри на території країни можуть бути використані для розвитку дігерства. Комерційні індустріальні
тури вже мають своє місце на туристичному ринку країни. Слід зауважити, що Україна має унікальний ресурс
індустріального туризму, котрий відвідується туристами,
– Чорнобильську зона відчуження [14].

Джерело: складено авторами за даними [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]

Фінансування об’єктів індустріального туризму,
проблеми з організацією турів, незацікавленість влади з боку організації та просування
нетрадиційного туризму. Правовий аспект
об’єктів та проникнення до них.

Країна має нафтову, газову промисло- Основною проблемою розвитку індустріальвість суднобудівну промисловість та ного туризму в країні є незацікавленість влади
доступ до кольорових металів.
у просуванні цього виду туристичної діяльності. Такий підхід зумовлює відсутність якісних рекламно-інформаційних матеріалів та
підготовки спеціалізованих кадрів для розвитку
нетрадиційної туристичної діяльності.

Румунія

3
Незацікавленість у екстремальному індустріальному туризмі. Загроза під час відвідування
покинутих об’єктів (аварійний стан об’єктів,
хімікати, хімічне або радіаційне забруднення).
Організація специфічної туристичної діяльності.

2
Промисловість країни включає в себе
такі напрями: машинобудівна, металургійна, хімічна, харчова промисловість.

1
Чехія

Закінчення таблиці 3
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Таблиця 4
Основні проблеми розвитку індустріального туризму в Україні
Проблема
Шляхи подолання
Є наявними проблеми, пов'язані Створення та прийняття Програми розвитку індустріальз ліцензуванням організацій, що ного туризму в Україні та в окремих індустріальних регіозаймаються просуванням інду- нах, спрощення податкової політики. Залучення Державної
стріального туризму
туристичної адміністрації та інших туристичних структур
регіонального та державного значення до проблеми розвитку індустріального туризму.
Відсутність єдиних методик і
Розроблення нормативних документів із вимогами до оргастандартів оцінювання послуг
нізації послуг індустріального туризму.
індустріального туризму.
Відсутність якісних рекламноПроведення маркетингових досліджень, розроблення
інформаційних матеріалів
пакету рекламно-інформаційних матеріалів з інформацією
про об'єкти індустріального туризму, умови проживання,
надані послуги, туристичні можливості регіону тощо.
Незацікавленість і необізнаність Проведення семінарів з індустріального туризму, присвячемісцевої влади та керівництва
них принципам організації, методам і системам управління,
створення проектів діяльності з організації послуг індустріального туризму. Надання індустріальним підприємствам
певних преференцій за умови розвитку на їх базі індустріального туризму.
Відсутність спеціалізованих
Розроблення семінарів і курсів із підготовки кадрів туропетуроператорів, гідів та екскурсо- раторів та екскурсоводів у галузі індустріального туризму.
водів
Низькі доходи від діяльності
Залучення широкої аудиторії та збільшення кількості надаіндустріального туризму.
них послуг, розроблення різноманітних програм з урахуванням смаків та інтересів різних категорій населення, створення комплексних турпакетів.
Джерело: складено авторами за даними [16]

успішного формування іміджу території необхідне узгодження більшості факторів, кожен із
яких має власні цілі та інтереси. Відповідно,
у країні є доцільним генерування механізмів,
що створюють основу (платформу) для узгодження інтересів і дають змогу акумулювати
ресурси в межах узгодженої стратегії розвитку індустріального туризму [15].
Відповідно зазначаємо, що Україна має
урбаністичний потенціал для розвитку індустріального туризму загалом і у певних регіонах зокрема. В окремих регіонах використовується індустріальний потенціал задля
розвитку туристичної діяльності й застосовуються окремі ресурси для урбаністичного
туризму, руфінгу, дігерства та спелеотуризму.
Відповідно, слід зазначити, що Україна має

досить високий потенціал для розвитку індустріального туризму, але використовує його
досить обмежено.
Висновки. Індустріальний туризм має суттєвий потенціал розвитку у наявній ресурсній базі країн Європи, і слід зазначити, що
більшість країн мають досить широку базу
об’єктів. Окремі країни мають свої унікальні
індустріальні ресурси, котрі можуть використовуватися задля поширення туристичної
діяльності у першій половині ХХІ ст.
Поширення пропозиції індустріального
туризму у країнах Європи може забезпечити
формування стійкого інтелектуально-культурного сегменту на світовому туристичному
ринку, що потребує продовження подальших
досліджень.
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