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которые сами компании имеют слабое воздействие. 
Самое большое влияние на определение стоимости 
компании при размещении ее акций на фондовом 
рынке оказывают спрос и предложение. Компания 
должна выбрать удачный момент для проведения 
IPO или продажи.
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Мультипликатор Диапазон Оценка (US $ млн.)

EV/Выручка 0,8х-1,0х 14-268

EV/ EBITDA 7,0х-8,0х 677-774

Price/Book 1,5х-2,5х 394-474

Рассчитано автором

Таблица 4
Индикативная оценка стоимости ПАО 

«Запорожтрансформатор»

Показатели US $ млн.

Enterprise Value 380-400

Чистый долг (31.12.2014 г.) 274

Корректировка на необходимый ОК 
(оборотный капитал)

37

Стоимость акционерного капитала (АК) 68-89
 Рассчитано автором

что процедура оценки стоимости компаний включает 
различные факторы: политические, макроэкономи-
ческие, рыночные, финансовые и нефинансовые, на 
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Постановка проблеми. Розвиток різних видів 
туризму залежить від наявності відповідних ресур-
сів, без яких неможливе формування туристичного 
ринку. Так, ринок промислового туризму зале-
жить від кола інтересів відвідувачів і включає від-
відування широкого спектру туристичних об'єктів, 
у тому числі: корпоративних архівів і музеїв, заводів, 
шахт, банків, страхових компаній, торгових палат 
та інших центрів економічної діяльності, транспорт-
ної інфраструктури, громадських будівель і агро-
промислових комплексів. Таким чином, розвиток 
промислового туризму визначається ступенем сфор-
мованості його ринку. Однак недостатня вивченість 

ринку промислового туризму як одного з спеціалі-
зованих туристичних ринків і наукового напрямку 
у вітчизняній літературі, популярність і зростаючий 
до нього інтерес у світі робить тему представленого 
дослідження актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
В останні роки зросла як кількість публікацій, при-
свячених проблематиці ринкових досліджень, так і 
кількість вчених, які звернулися до цієї теми. Так, 
питанням визначення сутності «ринок туристичних 
послуг» присвячені наукові дослідження і публі-
кації багатьох зарубіжних вчених, серед яких слід 
виділити праці  Б. Біржакова [20], Ф. Котлера [23], 

Таблица 5
Оценка стоимости ПАО «Запорожтрансформатор»
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С. Уільямса [21], Ж. Тіверса [22] та ін.

Серед вітчизняних дослідників туристичний 
ринок вивчають: В. Банько [13], В. Гончаров [14], 
В. Двоєзерська [15], Л. Донченко [16], В. Дубниць-
кий [17], Л. Забуранна [18], Л.Федулова [19]. Так, 
у роботі В. Гончарова й Н. Свиридової проаналізо-
вано різні форми розвитку туризму. Л. Забуранна і 
К. Сіренко визначили необхідність формування і вдо-
сконалення комплексу маркетингу туристичних під-
приємств [18]. У статті В. Дубницького та Н. Чухно 
висвітлено процес становлення і розвитку туристич-
ного бізнесу, розкрито сутність маркетингової стра-
тегії просування туристичного продукту на внутріш-
ньому ринку [17]. Щодо промислового туризму, серед 
науковців, роботи яких присвячені аналізу ринку 
промислового туризму, слід відокремити О.Е. Афа-
насьєва, В.С. Пацюк. Авторами розглянуто поняття 
індустріальних об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО, визначено їх перелік, охарактеризовано 
властивість об'єктів індустріальної спадщини, що 
формують привабливий туристичний імідж території 
[1, с. 68–77]. Напрямки досліджень щодо розвитку 
ринку туристичних послуг в промислових регіонах 
розглядає В.Ф. Данильчук [2].

Статистика ринку промислового туризму зали-
шається практично не вивченою областю, через що 
дослідження проводяться на основі узагальнених 
окремих публікацій зарубіжних та вітчизняних авто-
рів, останніх публікацій ЮНЕСКО та Міжнародного 
комітету зі збереження промислової спадщини.

Мета статті. Визначити ступень сформованості 
ринку промислового туризму, а також встановити тен-
денції  розвитку світового ринку промислового туризму.

Виклад основного матеріалу. Сучасний турис-
тичний ринок характеризується високими темпами 
зростання, виникають нові види туризму, розробля-
ються нові туристичні маршрути. Загалом туристич-
ний ринок – це сфера задоволення потреб населення 
в послугах, пов’язаних із відпочинком та змістов-
ним проведенням дозвілля в подорожі; це еконо-
мічна система взаємодії чотирьох основних елемен-
тів: туристського попиту, пропозиції туристського 
продукту, ціни і конкуренції [10, с. 238]. Складовою 
туристичного ринку є туристичні ресурси, частина 
туристсько-рекреаційного потенціалу певної терито-
рії, яка включена до складу туристичного продукту 
і підлягає реалізації з туристичною метою, і є під-
ставою для вибору певного турпродукту (за видом, 
напрямком, сезоном та іншими ознаками) [11]. 
Туристичні ресурси – це ті об'єкти природи, істо-

Автори Класифікація

А.А. Бейдик, 
В.И. Новікова 
[3]

1. Шахти і рудники
2. Транспортна інфраструктура
3. Виробничі будівлі
4. Обладнання та механізми
5. Промислові ландшафти
6. Промислові поселення 
(міста, селища)

В.Ф. Данильчук 
[4]

1. Корпоративні архіви і музеїв
2. Заводи, шахти,
3. Банки, страхові компанії, 
торгові палати та інші центри 
економічної діяльності,
4. Транспортна інфраструктура
5. Громадські будівлі 
і агропромислові комплекси

В.В. Запарій [5, 
с. 215]

1. Виробничі центри
2. Склади та сховища
3. Енергія (місця, де енергія генеру-
ється, передається і використовується, 
включаючи енергію падаючої води)
4. Транспорт
5. Соціальна середа (місця поселення 
робітників, школи, церкви, лікарні 
при фабриках і т. д.)

В.Л. Казаков [6]

1. Фабрично-заводські
2. Гірничопромислові
3. Селітебні
4. Транспортні
5. Обслуговуючі
6. Водогосподарські

В.С. Пацюк [7]

1. Транспортні
2. Гірничопромислові ландшафти
3. Фабричні поселення
4. Стародавні промислові об'єкти
5. Заводи і фабрики
6. Шахти

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

Розроблено автором на основі: [8–9; 12]

Таблиця 1 
Підходи до класифікації об’єктів 

промислового туризму

Таблиця 2 
Класифікація об’єктів промислового туризму за даними ЮНЕСКО 

рії, культури, поточні події, явища, які можуть бути 
використані при створенні й реалізації туристичного 
продукту [11].

Так, серед інших видів туризму промисло-
вий туризм вважають відносно новим напрямом. 
До основних об’єктів промислового туризму відно-
сять заводи, шахти, промислові ландшафти, вироб-
ничі центри і т. п. Існують різноманітні авторські 
підходи до класифікації об’єктів промислового 
туризму (табл. 1).

Згідно приведеної класифікації об’єктів про-
мислового туризму наданої різними авторами, до 
переліку об'єктів найчастіше відносять фабрично-
заводські об'єкти, шахти і рудники, підприємства 
та об'єкти транспортної інфраструктури та зв'язку, 
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комунально-побутові та спеціалізовані індустріальні 
об'єкти, індустріальні населені пункти та ланд-
шафти. Таким чином, кожна представлена класифі-
кація має за основу загальноприйняту класифікацію 
об’єктів промислового туризму, складеною ЮНЕСКО, 
згідно якої сформовано список Всесвітньої культур-
ної і природної спадщини, який формувався протя-
гом другої половини XX ст. і оформився прийняттям 
у 1972 р. Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвіт-
ньої культурної і природної спадщини [8]. Щодо про-
мислового туризму, в списку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО такі об’єкти відносять до культурних, які  
мають особисті класифікаційні ознаки (табл. 2).

Згідно представленої класифікації об’єктів про-
мислового туризму  ЮНЕСКО, можна зробити 
висновок, що світовий ринок промислового туризму 
включає й споруди, породжені технологіями мину-
лого: неолітичні крем'яні шахти, римські акведуки, 
канали, залізниці, мости та транспортні об’єкти, 
інноваційні сучасні інженерні споруди.

Оскільки одним із завдань списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО є популяризація історико-куль-
турного середовища окремих країн, то об'єкти про-
мислової спадщини в даному випадку формують 
першочергову ресурсну базу для розвитку ринку про-
мислового туризму.

За останні роки ринок промислового туризму значно 
збільшився кількістю об’єктів, доступних для турис-
тів. Так, з 1007 об’єктів (зокрема 779 культурних, 197 
природних і 31 змішаних), внесених до списку об’єктів 
у 2014 р. [12], налічується 95 об'єктів, які вважаються 
об’єктами промислового туризму та представлені на 
світовому ринку туризму (рис.1, табл. 3).

Динаміка кількості об’єктів у списку Всесвітньої 
спадщини свідчить про збільшення туристичних 
ресурсів на ринку промислового туризму. За останні 
30 років кількість об’єктів промислового туризму 
збільшилась на 22%. Така зростаюча тенденція є 

результатом того, що виробнича культура, врахову-
ючи промислову архітектуру, визнані такими, які 
варто зберігати. Ф. Гайден визначає потребу до міс-
тобудівного та традиційного архітектурного збере-
ження  на підставі перетворення будівель у музеї чи 
комерційне житло [24]. Автор обговорює проблеми, 
пов’язані з міськими ландшафтами, у публікації 
«Сила місця: міські ландшафти як громадська істо-
рія» [24]. Однією з основних ідей публікації є визна-
чення того, що саме потрібно зберігати для турис-
тів. Таким чином, за рахунок включення об’єктів до 
списку Всесвітньої спадщини відбувається форму-
вання нових туристичних маршрутів та поширення 
ринку промислового туризму. 

Так, сьогодні об’єкти промислового туризму охо-
плюють 12,2% всіх культурних об'єктів і 9,4% всіх 
об'єктів Всесвітньої спадщини. Однак необхідно від-
мітити, що кількість та стан об’єктів промислового 
туризму дуже сильно відрізняються в регіональному 
розрізі (табл. 4). 

Висновки. Таким чином, можна з достатньою 
визначеністю сказати, що промисловий туризм – це 
спеціалізований вид туризму, що поєднує відвідування 
об’єктів, породжених технологіями минулого та інно-

Тип об’єктів
Роки

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014

Культурні: 155 244 348 528 624 703 779

Промислові 21 31 35 49 77 90 95

Природні 51 72 100 136 160 180 197

Змішані 9 19 20 26 28 28 31

Всього 215 335 468 690 812 911 1007
 Розроблено автором на основі: [9; 12]

Таблиця 3 
Аналіз кількості об’єктів Всесвітньої спадщини

Туристичний регіон
Тип об’єктів

Культурні* (у тому числі 
промислові)

Європа та Північна 
Америка

375 (63)

Латинська Америка 
і Карибський басейн 

83 (12)

Азія і Тихий океан 129 (14)

Арабські держави 60 (4)

Африка 42 (2)

Всього 689 (95)
 *Без урахування об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, 
що знаходяться під загрозою знищення

Розроблено автором на основі: [8–9;12]

Таблиця 4 
Склад світового ринку промислового туризму 

за регіонами

 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014
Ряд1 21 13 35 49 77 90 95
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Тенденція щодо збільшення кількості об'єктів промислвого туризму

Рис. 1. Динаміка кількості об’єктів промислового 
туризму, представлених на світовому ринку [9; 12]

ваційних сучасних інженерних споруд,  з метою отри-
мання психологічного, естетичного або дослідницького 
задоволення. До об’єктів промислового туризму від-
носять фабрично-заводські об'єкти, шахти і рудники, 
споруди, неолітичні крем'яні шахти, римські акве-
дуки, канали, залізниці, мости та транспортні об’єкти, 
сучасні інженерні споруди. В сучасній науковій літе-
ратурі існують різноманітні класифікації об’єктів про-
мислового туризму, серед яких найбільш відомою та 
вживаною є клас ЮНЕСКО, згідно з якою сформовано 
список Всесвітньої промислової спадщини. Так, згідно 
проведеного аналізу, можна стверджувати, що в бага-
тьох країнах сформувався та стабільно розвивається 
ринок послуг промислового туризму, про це свідчать 
темпи росту кількості об’єктів промислового туризму, 
що відносяться до туристичних ресурсів. За останні 
30 років кількість об’єктів промислового туризму 
збільшилась в чотири рази та охоплює 12,2% всіх 
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культурних об'єктів і 9,4% всіх об'єктів Всесвітньої 
спадщини. Встановлено, що кількість та стан об’єктів 
промислового туризму дуже сильно відрізняються в 
регіональному розрізі, а лідером на світовому ринку 
послуг промислового туризму є регіон «Європа та Пів-
нічна Америка», кількість об’єктів становить 66,3% 
від загальної кількості об’єктів промислового туризму. 
Так, подальший розвиток промислового туризму має 
визначитися створенням нових туристичних маршрутів 
та поширенням світового ринку промислового туризму.
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Регіон (кількість 
об’єктів) Приклади Класифікаційна 

категорія об’єкта

Європа та Північна 
Америка 

Шахтарське місто Рерус і його околиці (Норвегія) I

Залізоробний завод Энгельсберг (Швеція) III

Королівський соляний завод в Арк-е-Сенан і великий соляний завод у Сален-
ле-Бен (Франція) III

Хед-Смешт-Ін-Баффало-Джамп (Канада) X

Латинська Америка 
і Карибський басейн 

Гірничозаводське місто Потосі (Болівія) I

Виробництва селітри Хамберстон і Санта-Лаур (Чілі) III

Ландшафт плантацій агави і старовинні підприємства з виробництва текіли 
(Мексика) IV

Шахтарське місто Сьюелл (Мексика) I

Азія і Тихий океан 

Рисові тераси в Філіппінських Кордильєрах (Філіппіни) IX

Гора Цинченшань і стародавня зрошувальна система Дуцзянянь (Китай) IV

Гірські залізниці Індії (Індія) V

Вокзал Чхатрапаті-Шіваджі, колишній Вікторія Термінус (місто Мумбаї) V

Арабські держави 

Древній торговий шлях «Стежка ладану» (Оман) VI

Оманські іригаційні системи «афладж» (Оман) IV

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

Пам'ятники перлового промислу в околицях Мухаррака (Бахрейн) X

Африка 
Культурний ландшафт Сукур (Нігерія) IX

Ааправаси-Гхат – імміграційний термінал (місто Порт-Луї) (Маврикій) XI
 Розроблено автором на основі: [9;12]

Таблиця 5 
Класифікація об’єктів промислового туризму за туристичними регіонами


