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Мета — обґрунтування особливостей промислового туризму як нетрадиційного ту-
ристичного продукту та визначення чинників ефективного його позиціонування на ринку ту-
ристичних послуг України.

Методи. Теоретико-методологічною основою дослідження є положення сучасної 
економічної теорії, теорії управління, наукові праці вітчизняних та зарубіжних учених у 
галузі розвитку промислового туризму як виду туристичної діяльності. У дослідженні ви-
користані методи, що забезпечують обґрунтування системи ефективного позиціонування 
нетрадиційного туристичного продукту та визначають його сутність — діалектичний 
метод наукового пізнання, метод системно-структурного аналізу, метод моделювання 
складних систем.

Результати. У статті авторами розглянуто промисловий туризм як новий спосіб задо-
волення рекреаційних потреб особистості. Досліджуючи ресурсний потенціал промислового 
туризму, автори аналізують ознаки туристичної привабливості нетрадиційного туристич-
ного продукту у вигляді об’єктів індустріальної спадщини. Унікальна система гірничо-про-
мислових ландшафтів та інженерно-техногенних об’єктів сучасного індустріального міста 
розглядається авторами як об’єкт промислового туризму, який потребує обґрунтування і 
впровадження нової моделі сприйняття діяльності промислових підприємств. Ознайомлення 
під час екскурсій з технологічними процесами, характерними для цих підприємств, їх інф-
раструктурою автори вважають таким видом соціодіяльнісної практики, завдяки якому 
будуть задоволені потреби різних цільових аудиторій споживачів туристичних послуг. Ав-
тори доводять, що в межах антропогенно-змінених територій під час ознайомлення й від-
відування індустріальних об’єктів можуть формуватися навички самопізнання й мотивації 
споживачів нетрадиційного туристичного продукту. Виробничі артефакти автори статті 
трактують як ознаки такого продукту, який повною мірою здатен задовольнити пізнаваль-
ні потреби туристів і вплинути на формування позитивної думки про туристичний об’єкт. 
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На особливу увагу, на думку авторів, заслуговують антропогенні ландшафти як органічне 
поєднання пам’яток індустріальної спадщини та об’єктів природи.

Авторами розроблено структурно-функціональну модель системи ефективного пози-
ціонування нетрадиційного туристичного продукту на ринку туристичних послуг України. 
Складовими системи визначені: видова структура промислових об’єктів; стратегії пози-
ціонування та інструменти реалізації суб’єктивного позиціювання нетрадиційного турис-
тичного продукту. Найбільш ефективними визначені: особливості сприйняття промислових 
об’єктів, мотивація відвідувань індустріальних об’єктів, попит на промисловий туризм, по-
зитивний туристичний імідж промислового регіону та ін. Системне використання таких 
інструментів дозволить запропонувати туристам унікальний туристичний продукт.

Ключові слова: промисловий туризм, нетрадиційний туристичний продукт, стратегії 
позиціонування, туристичні об’єкти, структурно-функціональна модель системи позиціо-
нування.

Постановка проблеми. Вивчення результатів впливу технологізації промислового 
виробництва на сучасне індустріальне місто потребує креативних пропозицій на рин-
ку туристичних послуг України щодо ознайомлення туристів з унікальними об’єктами 
промислових дестинацій. Ефективне позиціонування нетрадиційного туристичного 
продукту є ефективним засобом покращення іміджу таких територій, адже протидіє упе-
редженому ставленню до них, пропонує нові враження і досвід, задовольняє пізнаваль-
ні потреби споживачів. Промислові регіони, які традиційно вважали непридатними для 
інтелектуального та соціально-культурного розвитку, сьогодні перетворюються в об’єкти 
з позитивним туристичним брендом і здатні формувати враження у туристів шляхом зба-
лансування вражень і відчуттів. Це потребує докорінної зміни туристичного продукту і 
побудови нової соціокультурної моделі сприйняття промислових об’єктів у процесі реа-
лізації нетрадиційного туристичного продукту.

Аналіз останніх публікацій. Предметом дослідження промисловий туризм зробили 
Л. Д. Божко [4], В. Ф. Данільчук [5], В. Л. Казаков [7], В. П. Кулєш [8], Н. П. Мешко [10], 
В. С. Пацюк [11], В. О. Сорочан [13] та ін. Суттєвий внесок у розвиток теорії та практики 
еволюції ринку туристичних послуг зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, як Т. Амблер 
[1], Пайн П. Дж. [2], Х. Гілмор Джеймс [4], О. В. Бартощук [3], Н. Д. Свірідова [12] та ін. 
Водночас, недостатня кількість досліджень присвячена багатогранності проблеми підго-
товки й позиціонування нетрадиційного туристичного продукту, який формує здатність 
особистості взаємоузгоджувати власні потреби та устрій природного довкілля в умовах 
розвитку промислового туризму.

Мета статті — обґрунтування особливостей промислового туризму як нетрадицій-
ного туристичного продукту та визначення чинників ефективного його позиціонування 
на ринку туристичних послуг України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний ринок туристичних послуг роз-
вивається достатньо активно в умовах інформатизації, комунікаційних зв’язків. Харак-
терною рисою сьогодення є віртуалізація багатьох потреб споживачів, що своєю чергою 
потребує нових способів задоволення рекреаційних потреб особистості засобами нетра-
диційного туристичного продукту. Активізація віртуальної реальності на ринку туристич-
них послуг стимулює просторове домінування окремих його чинників, зокрема об’єктів 
індустріальної спадщини.

Важливим є позиціонування туристичного продукту як мистецтва домінування в 
ринковому сегменті індустріального регіону з розмаїттям промислових об’єктів, які ма-
ють туристичну привабливість. Визначений сектор туристичних послуг України потребує 
ефективного державного регулювання галузі, забезпечення її соціальної орієнтованості та 
соціальної результативності, розроблення ефективної системи позиціонування його скла-
дових. Запровадження безвізового режиму з країнами ЄС і головний бренд до 2020 р. щодо 
дотримання стандартів екологічності й недопущення знищення туристично-рекреаційної 
спадщини у всій сукупності її форм і видів вплинули на визначення пріоритетів розвитку 
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ринку турпослуг в Україні. Одним зі стратегічних пріоритетів розвитку ринку туристичних 
послуг в Україні визначено раціональне відношення до культурної спадщини регіонів, по-
тенціалу індустріальних міст з унікальною системою гірничо-промислових ландшафтів та 
інженерно-техногенних утворень. Це передбачає вивчення й впровадження в життя ви-
робничих атракцій, ефективного використання антропогенних та техногенних ландшаф-
тів, технологічних артефактів як об’єктів промислового туризму [11].

Промисловий туризм представляє один з альтернативних видів туризму, для яких 
характерне урізноманітнення вражень, що отримують туристи, шляхом активізації їх 
діяльності. Це спеціалізований вид туризму, що поєднує відвідування об’єктів, спри-
чинених технологіями минулого та інноваційних сучасних інженерних споруд, з метою 
отримання психологічного, естетичного або дослідницького задоволення; організація 
групових чи індивідуальних турів або екскурсій до промислових об’єктів з урахуванням 
мети подорожі (задоволення пізнавальних, наукових, професійних, ділових, культуроло-
гічних та інших потреб) [6].

Вже на початку ХХІ ст. на ринку послуг промислового туризму було представлено 
потужні та різнопрофільні діючі підприємства, система унікальних гірничо-промислових 
ландшафтів європейського значення, історико-культурні об’єкти індустріальної спадщи-
ни. Поступово розвиток ринку послуг промислового туризму набув позитивної динамі-
ки. Існує класифікація об’єктів промислового туризму за даними ЮНЕСКО (табл. 1), до 
якої входять: об’єкти комплексного промислового освоєння (промислові міста і селища, 
промислові ландшафти); гірничорудні вироблення і шахти, заводи і фабрики з супрово-
джуючою їх інфраструктурою тощо [15].

Для сучасного індустріального міста з великою кількістю антропогенних об’єктів, 
промислових ландшафтних зон характерною є багатовекторність взаємодії людини і при-
роди, яка передбачає значне розширення вибору етичних критеріїв існування. Йдеться 
про емоційно-ціннісне й діяльнісно-практичне ставлення до реальності, яка являє со-
бою антропогенну трансформацію пейзажу і потребує трансформації багатьох наших дій 
щодо вибору етичних критеріїв [5]. Організація регулярних турів на діючі промислові 
підприємства допоможе побудувати нову модель сприйняття антропогенної діяльнос-
ті промислових підприємств та їх вплив на стан природного середовища, що дозволить 
здійснювати необхідну соціокультурну діяльність для їх збереження та відтворення [3]. 
Саме така соціодіяльнісна практика дозволить осмислити цінність власного існування в 
соціально-природній реальності, усвідомити можливості використання й зміни терито-
ріальних ареалів міста, уможливити відношення до промислового регіону ставлення як 
до непридатного до життя.

Важливою складовою розвитку промислового туризму є вибір цільового ринку, 
визначення його цілей, сегментація ринку туристичних послуг та вибір стратегії пози-
ціонування (диференціації продукту, знаходження своєї ніші на ринку, стратегія малих 
витрат). Позиціонування товару — процес визначення місця товару поряд з уже існую-
чими, що передбачає з’ясування сфери його застосування, конкурентоспроможності та 
можливості витіснення старих товарів.

Виходячи з положення про те, що туризм сьогодні набув значення соціального яви-
ща, перейшов з категорії елітного продукту в категорію продукту, доступного споживачу, 
важливим є звертання уваги споживачів до нестандартних туристичних продуктів, яким і 
виступає промисловий туризм. Уперше впровадили в теорію і практику маркетингу тер-
мін «позиціонування» і дали визначення вчені Е. Райс та Д. Траут. Вони охарактеризува-
ли позиціонування як розроблення та створення іміджу товару так, щоб він «привернув 
увагу споживачів, що відрізнятиме його від позиції товарів-конкурентів» [2]. Зауважимо, 
щоб досягти конкурентної переваги позиціонування туристичного продукту слід врахо-
вувати багато складових, серед яких: розроблення критеріїв оцінки туристичного про-
дукту, соціодемографічні і психографічні дані тощо.

Процес сегментації ринку туристичних послуг передбачає вибір цільового ринку та 
позиціонування товару на ринку. Важливим у даному процесі виступає визначення стра-
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тегій позиціонування, яка передбачає встановлення чинників; розподілення ринку на 
сегменти; розкриття місткості сегментів; визначення привабливості виділених фірмою 
сегментів та вибір цільового сегмента. Особливо важливо враховувати той факт, на який 
звертає увагу А. Турен [14, с. 277], що програмоване комунікаційне постіндустріальне су-
спільство здатне до самозміни в усіх сферах економічної діяльності [14, с. 410–411].

Сьогодні в індустріальному регіоні є потужний потенціал для розвитку промис-
лового туризму. Серед 814 туристичних об’єктів України налічується 142 об’єкти, які 
належать до об’єктів промислового туризму, які дозволяють включити природний світ 
у ціннісні орієнтації особистості. Традиційно індустріальне місто вважалося зоною під-
вищеного ризику для людини завдяки екстремальності промислових зон. Сьогодні цей 

Таблиця 1 — Міжнародний досвід організації об’єктів промислового туризму  
(складено авторами на основі [14–15, 17])

Підприємство Країна Особливості екскурсій
Підприємства, на яких про-
понується впровадити між-

народний досвід

Компанія FORD (Ford 
Motor Company) — ав-
томобілебудування

США Автобусні екскурсії по іс-
торичних місцях, де жив і 
працював засновник ком-
панії
Екскурсії по всіх складаль-
них цехах

Металургійний завод «Інтер-
пайп» 

Корпорація CASE — 
виробництво буді-
вельної техніки

США Апробація туристами буді-
вельної техніки (бульдозе-
ри, екскаватори та ін.) на 
полігоні з піском

Дніпропетровський комбай-
новий завод

Фабрика AMERICAN 
GIRL — виготовлення 
ляльок

США Екскурсії по цехах
Театралізоване шоу
Безкоштовний обід

ПТК «Детство» та «Twins-
toys» з виготовлення м’яких 
іграшок

Компанія THE 
BOING COMPANY, 
AIRBUS, NORTHROP 
GRUMMAN 
CORPORATION — 
авіа- та ракетобуду-
вання

США, 
Франція

Апробація туристами техні-
ки на тренажерах
Складання туристами мо-
делей літаків та ракет
Обід у «космічних» їдаль-
нях

Південний машинобудівний 
завод ім. О. М. Макарова

Концерн 
VOLKSWAGEN — ав-
томобілебудування

Німеччина Можливість спостерігати за 
виробництвом через скляні 
стіни
Можливість віртуального 
складання автомобілів ін-
дивідуальної комплектації

Синельниковський ресор-
ний завод, шпалерна фабрика 
«Винил» 

Завод HEINEKEN — 
пивоваріння

Нідерланди Скляний коридор під сте-
лею, через який можна 
спостерігати процес пиво-
варіння

Дніпропетровський пивовар-
ний солодовий завод

Концерн BMW — ав-
томобілебудування

Німеччина Вільний вхід для туристів 
на територію заводу для 
спостерігання процесу ви-
робництва
Безкоштовний обід

Дніпропетровський приладо-
будівний завод, підприємство 
з виробництва керамічної 
плитки «Inter Cerama» 

Фабрика 
CADBURY — виго-
товлення кондитер-
ської продукції

Велика 
Британія

«Шоколадний» Disney 
Land

Шоколадна фабрика «АВК», 
підприємство з виготовлен-
ня харчових наповнювачів 
«Тотал» 
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потенціал ефективно використовується в багатьох містах України, задовольняє попит 
на екскурсії для певних соціальних груп населення, ознайомлює із результатами впливу 
технологізації промислового виробництва на геопросторову ландшафтну композицію 
міста. Зауважимо, що мотивацією промислового туризму є не тільки споглядання при-
родних ареалів та інженерних споруд, а прагнення діагностувати їх стан, здійснювати 
необхідні соціальні дії для їх збереження та відтворення. Подолання негативного став-
лення до промислових міст і їх територій можливе за умови створення позитивного 
іміджу підприємства як потенційного роботодавця (це важливо для підприємств, про-
дукція або виробничий процес яких ставляться під сумнів завдяки екологічним проб-
лемам) [9].

Зауважимо, що антропогенні ландшафти займають 92–94 % території України, вони 
мають велику кількість інженерно-техногенних об’єктів, які можна вважати об’єктами 
індустріальної спадщини. Наприклад, Кривий Ріг — велике індустріальне місто, яке має 
45 працюючих шахт із видобутку залізної руди, 41 кар’єр, 89 відвалів, 236 провальних зон, 
34 спелеологічних об’єктиа, 28 машинобудівних заводів та 5 хімічних, 14 будівничих під-
приємств тощо. Гірничопромислові ландшафти міста становлять 48,8 % його території. 
Зрозуміло, що домінуючий вид господарської діяльності міста не сприяє забезпеченню 
екологічної рівноваги довкілля й саме тому промисловий туризм можна розглядати як ін-
струмент формування туристичної привабливості цього регіону, який потребує не лише 
вивчення ресурсного індустріально-туристичного потенціалу працюючих підприємств, 
а й позитивної (у туристичному контексті) інформації про привабливість промислових 
об’єктів.

У Кривому Розі з 2013 р. діє муніципальна програма розвитку промислового туриз-
му «Діюча індустрія», у якій задіяно понад 250 промислових об’єктів, серед яких шахти, 
кар’єри, відвали, штольні, штреки, гезенки, залишки гідротехнічних споруд, фрагменти 
стародавніх гірничопромислових ландшафтів, робочих поселень і тощо.

Кривий Ріг має розгалужену полівидову структуру промислових об’єктів, різно-
профільні промислові підприємства. Індустріальна спадщина Криворіжжя це: система 
унікальних гірничопромислових ландшафтів європейського значення, унікальні інже-
нерно-техногенні утворення. Туристична привабливість регіону потребує креативних 
пропозицій споживачу турпослуг з унікальними об’єктами промислових дестинацій, 
організації турів по промислових об’єктах, створення унікальних індустріальних музе-
їв на основі якісних рекламно-інформаційних матеріалів. При цьому важливим завдан-
ням повинно стати досягнення оптимального туристично-рекреаційного навантаження 
щодо збереження туристичних ресурсів, а отже, системи ефективного позиціонування 
нетрадиційного туристичного продукту.

Основним завданням має стати формування нової моделі сприйняття промислових 
об’єктів, що потребує розроблення й впровадження системи ефективного їх позиціону-
вання. Нами розроблено структурно-функціональну модель цієї системи, яка являє со-
бою поєднання декількох підсистем: систематизацію видів промислових об’єктів, стра-
тегії позиціонування (диференціації продукту, знаходження своєї ніші, стратегія малих 
витрат) та інструменти їх реалізації. Важливою складовою системи є визначені нами ін-
струменти реалізації суб’єктивного позиціонування нетрадиційного туристичного про-
дукту, який є індустріальною спадщиною з її унікальними техногенними утвореннями 
(рис. 1). Основними елементами реалізації системи вважаємо: підготовку й поширення 
позитивної туристичної інформації, зняття дискримінаційних бар’єрів цільової аудиторії 
та ін.

Елементами суб’єктивного позиціонування були визначені: вивчення особли-
востей сприйняття промислових об’єктів, мотивації їх відвідувань, вивчення попиту на 
промисловий туризм тощо. Ці елементи спрямовані на цільове використання життєво-
го досвіду споживачів туристичних послуг, дозволяють їм досягти психофізичної релак-
сації, що врешті приведе до створення позитивного туристичного іміджу промислового 
регіону. Саме промислові підприємства чи виробничі процеси дозволяють сформувати 
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Рисунок 1 — Схема структурно-функціональної моделі системи ефективного 
позиціонування нетрадиційного туристичного продукту (складено авторами)
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унікальну пропозицію для споживачів туристичних послуг, адже вони здатні дати нові 
враження, знання тощо.

Засвоєння туристами окремих етапів виробничого процесу, можливість доступу до 
індустріальних об’єктів демонструватиме відкритість підприємств до діалогу та комуні-
кації зі споживачами туристичних послуг і посилить позитивну думку про туристичний 
об’єкт. Зауважимо, що витрати по організації екскурсій на промислові об’єкти є міні-
мальними, але вони мають велику інформаційну віддачу (реклама бренда, товарні лінії 
тощо), що впливає на конкурентоспроможність території. Дослідник В. Л. Казаков вва-
жає, що «в межах антропогенно-змінених територій набуваються навички гармонійних 
стосунків між людиною та природою, формується ресурсозберігаючий стереотип пове-
дінки на рівні особистості» [7, с. 222].

Проаналізований нами звіт про виконання Програми розвитку промислового ту-
ризму в Кривому Розі у 2017 р. (затверджений Рішенням міської ради 31.01.2018 р.) по-
казав, що загальна сума коштів, що передбачалася на виконання заходів Програми в 
2017 р., становила 574 379,00 грн, з них: 424 379,00 грн з міського бюджету, 150 000 грн. — 
кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. За результатами 
проведеної роботи освоєні кошти з міського бюджету склали 354 582,00 грн. Крім того, 
протягом звітного періоду на реалізацію Програми було залучено інших коштів у розмірі 
495 000 грн.

Для досягнення ефективності та якості реалізації Програми функціонує відділ 
промислового туризму на базі комунального підприємства «Інститут розвитку міста 
Кривого Рогу» Криворізької міської ради, працює міська робоча група з питань розвит-
ку туризму в місті Кривому Розі, що забезпечує погодження нагальних питань, визна-
чених Програмою.

Одним із головних чинників успішного розвитку промислового туризму є ство-
рення різноманітної системи туристично-екскурсійних маршрутів. У місті розроблено, 
апробовано та вдосконалено 71 туристичний маршрут різної складності, 14 із них про-
тягом 2017 р.: «Від головної новорічної ялинки міста вулицями старого рудника», «Руд-
ники Червоного пласта — повна версія», «Південний гірничо-збагачувальний комбінат зі 
спуском у діючий кар’єр», «Масовий вибух у діючому кар’єрі Південного гірничо-збага-
чувального комбінату», «Понад шахтою «Ювілейна», «Кривий Ріг — Зимова зона відчу-
ження», «Зимовий Гранд-Каньйон», відвідування майстерні художньої ковки «АРТІНІ», 
«Унесок європейських народів у історію Кривбасу», «Горами над Сухою Балкою», «Золо-
те озеро», «Криворізькі «ейфелеві вежі», «Народження Криворізького салюту», розроб-
лена програма одноденного туру «Кривий Ріг унікальний».

Важливою ланкою в розвитку туристичної індустрії є діяльність суб’єктів госпо-
дарювання, що здійснюють продаж туристичного продукту (туроператорів, турагентств 
тощо). За результатами моніторингу шести турагентств Кривого Рогу здійснюють органі-
зацію та проведення екскурсій містом.

Різноманітність маршрутів сприяє зростанню зацікавленості екскурсантів як внут-
рішніх, так і зовнішніх, унаслідок чого спостерігається позитивна динаміка зростання 
кількості екскурсій та екскурсантів, які відвідали місто (рис. 2, табл. 2).

Задля забезпечення подальшої промоції промислового туризму на європейсько-
му рівні, сприяння просуванню туристичного продукту Кривого Рогу на міжнародний 
туристичний ринок та залученню більшої кількості іноземних туристів затверджено рі-
шення міської ради від 22.11.2017 № 2200 «Про погодження вступу комунального під-
приємства «Інститут розвитку міста Кривого Рогу» Криворізької міської ради до Асоціа-
ції «Європейський маршрут індустріальної спадщини». Наразі проводяться заходи щодо 
вступу підприємства до Асоціації ЕRІH.

Висновки. Отже, поряд із традиційними видами туризму в Україні з’явилися альтер-
нативні види, які дозволяють задовольнити попит найвибагливіших споживачів турис-
тичних послуг. Серед альтернативних видів туризму помітне місце займає промисловий 
(індустріальний) туризм, суть якого полягає в організації регулярних туристичних турів 
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на промислові підприємства з метою задоволення пізнавальних, професійних, ділових 
інтересів туристів. Цей вид туризму можна розглядати як новий спосіб задоволення ре-
креаційних потреб особистості завдяки реалізації його туристичної привабливості. Побу-
дова системи ефективного позиціонування цього нетрадиційного туристичного продукту 
в процесі соціодіяльнісної практики допоможе сформувати позитивну думку й ставлення 
до промислових об’єктів, сприятиме формуванню туристичного іміджу регіону.
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Цель — обоснованиt особенностей промышленного туризма как нетрадиционного ту-
ристического продукта и определениt факторов эффективного его позиционирования на 
рынке туристических услуг Украины.

Методи. Теоретико-методологической основой исследования являются положения 
современной экономической теории, теории управления, научные труды отечественных и 
зарубежных ученых в отрасли развития промышленного туризма как вида туристической 
деятельности. В исследовании использованы методы, которые обеспечивают обоснование 
системы эффективного позиционирования нетрадиционного туристического продукта и 
определяют его сущность — диалектический метод научного познания, метод системно-
структурного анализа, метод моделирования сложных систем.

Результаты. В статье авторами рассмотрен промышленный туризм как новый спо-
соб удовлетворения рекреационных потребностей личности. Исследуя ресурсный потенциал 
промышленного туризма, авторы анализируют признаки туристической привлекательно-
сти нетрадиционного туристического продукта в виде объектов индустриального наследия. 
Уникальная система горно-промышленных ландшафтов и инженерно-техногенных объектов 
современного индустриального города рассматривается авторами как объект промышлен-
ного туризма, который требует обоснования и внедрения новой модели восприятия деятель-
ности промышленных предприятий. Ознакомление во время экскурсии с технологическими 
процессами, характерными для этих предприятий, их инфраструктурой, авторы считают 
таким видом социодеятельностной практики, благодаря которому будут удовлетворены 
потребности разных целевых аудиторий потребителей туристических услуг. Авторы до-
казывают, что в пределах антропогенно-измененных территорий во время ознакомления и 
посещения индустриальных объектов могут формироваться навыки самопознания и моти-
вации потребителей нетрадиционного туристического продукта. Производственные арте-
факты авторы статьи трактуют как признаки такого продукта, который в полной мере 
способен удовлетворить познавательные потребности туристов и повлиять на формирова-
ние положительного мнения о туристическом объекте. Особенного внимания, с точки зрения 
авторов, заслуживают антропогенные ландшафты как органическое соединение памятни-
ков индустриального наследия и объектов природы.

Авторами разработана структурно-функциональная модель системы эффективного 
позиционирования нетрадиционного туристического продукта на рынке туристических ус-
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луг Украины. Составляющими модели определены: видовая структура промышленных объ-
ектов; стратегии позиционирования и инструменты реализации субъективного позициони-
рования нетрадиционного туристического продукта. Наиболее эффективными определены: 
особенности восприятия промышленных объектов, мотивация посещений индустриальных 
обьектов, спрос на промышленный туризм, положительный туристический имидж про-
мышленного региона и т. д. Системное использование таких инструментов позволит пред-
ложить туристам уникальный туристический продукт.

Ключевые слова: промышленный туризм, нетрадиционный туристический продукт, 
стратегии позиционирования, туристические объекты, структурно-функциональная мо-
дель системы позиционирования.

Purpose. The purpose of the article is to substantiate the features of industrial tourism as an un-
traditional tourist product and to determine the factors of its effective positioning in the tourist services 
market of Ukraine.

Methods. The theoretical and methodological basis of the research is the situation of modern 
economic theory, management theory, scientific works of domestic and foreign scientists in the field of 
development of industrial tourism as a type of tourism activity. The research uses methods that provide 
a substantiation of the system of effective positioning of nontraditional tourist product and determine 
its essence — the dialectical method of scientific knowledge, the method of system-structural analysis, 
the method of modeling of complex systems.

Results. In the article the authors consider industrial tourism as a new way to meet the rec-
reational needs of the individual. Exploring the resource potential of industrial tourism, the authors 
analyze the signs of tourist attractiveness of non-traditional tourism product in the form of objects of 
industrial heritage. The unique system of mining-industrial landscapes and engineering-technological 
objects of a modern industrial city is considered by the authors as an object of industrial tourism, which 
requires substantiation and introduction of a new model of perception of activity of industrial enter-
prises. While going with excursion we can get acquainted with technological processes characteristic of 
these enterprises, their infrastructure, so the authors consider such activity as a kind of socio-practical 
practice, which will meet the needs of different target audiences of tourism services consumers. The 
authors argue that, within the boundaries of anthropogenic-modified territories, during the acquain-
tance and visiting of industrial objects, the skills of self-knowledge and motivation of consumers of an 
untraditional tourist product can be formed. The production artifacts of the article treat the article as 
a sign of such a product, which is fully capable of satisfying the cognitive needs of tourists and influ-
encing the formation of a positive opinion about the tourist object. Particular attention, according to 
the authors, there are deserved anthropogenic landscapes as an organic combination of monuments of 
industrial heritage and objects of nature.

The authors developed a structural-functional model of the system of effective positioning of 
non-traditional tourist product in the market of tourist services of Ukraine. The constituent systems 
are defined: the type structure of industrial objects; positioning strategies and instruments for imple-
menting the subjective positioning of an untraditional tourist product. The most effective are defined: 
features of perception of industrial objects, motivation of visits to industrial objects, demand for indus-
trial tourism, positive tourist image of the industrial region, etc. Systemic use of such instruments will 
allow the tourists to offer a unique tourist product. The instruments developed and classified by the 
authors formed the basis of a new model of perception of industrial objects in the process of implement-
ing an untraditional tourist product.

Key words: industrial tourism, nontraditional tourist product, positioning strategies, tourist ob-
jects, structural and functional model of positioning system

Надійшла до редакції 19.03.2019 


