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Передумови
Криворізький регіон має комплекс переду-

мов становлення промислового туризму, зокре-
ма: потужні та різнопрофільні діючі підприємства, 
систему унікальних гірничопромислових ланд-
шафтів європейського значення, історико-куль-
турні об’єкти індустріальної спадщини. 

На сьогоднішній день ці ресурси майже не за-
діяні в туристичній галузі, хоча й мають значний 
потенціал, який було б доцільно використати. Ді-
яльність підприємств міста спрямована безпосе-
редньо на потреби виробництва, а їх величезний 
потенціал не використовується в галузі промисло-
вого туризму.

Отже, сучасний стан галузі промислового ту-
ризму у Кривому Розі не відповідає його потен-
ційним можливостям.

Досвід індустріальних міст різних країн світу 
свідчить, що промисловий туризм є перспектив-
ним напрямом розвитку та диверсифікації місь-
кої економіки. 

Нововведення
Інтерес до традиційних видів туризму - куль-

турного та історичного - поступово знижується, 

тоді як промисловий туризм набирає стрімких 
обертів розвитку. 

Тож враховуючи, що Кривий Ріг володіє цілим 
рядом унікальних, у тому числі всесвітньовідомих, 
промислових підприємств та може запропонува-
ти потенційним туристам знайомство з потужним 
гірничо-металургійним комплексом, одним із 
найбільших на Дніпропетровщині, розвиток цього 
напряму є доволі перспективним для міста. 

Слід зауважити, що розвиток промислового 
туризму істотно впливає на такі сектори економі-
ки, як торгівля, транспорт, зв’язок, будівництво, 
виробництво споживчих товарів і є одним з най-
більш перспективних напрямів структурної пере-
будови економіки. 

Співробітництво між промисловістю й турис-
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28 тичною сферою є вигідним обом сторонам. За-
лучення в туристичну сферу діючих підприємств, 
створення реєстру пам’яток промислової архітек-
тури, виявлення та облаштування для відвідуван-
ня історичних гірсько-промислових ландшафтів 
сприятиме формуванню нового, позитивного імі-
джу міста та надасть додаткові можливості щодо 
залучення інвестицій.

Програма розвитку промислового туризму є 
інноваційним продуктом, оскільки практика та до-
свід позиціювання міста як центру промислового 
туризму відсутні, а інформаційна політика щодо 
туристичних можливостей Кривого Рогу є нероз-
виненою. 

До теперішнього часу місто не мало комплек-
су заходів, які були б спрямовані на розвиток про-
мислового туризму, його інфраструктури, системи 
маршрутів, екскурсій і турів, підготовку та вико-
ристання досвідчених кадрів, отримання прибут-
ку від туристичної діяльності. 

Упровадження Програми дозволить сформу-
вати позитивний туристичний імідж міста, який 
сприятиме залученню більшої кількості вітчизня-
них і зарубіжних туристів, різних інвестиційних 
проектів і, відповідно, забезпечити соціально-
економічний розвиток регіону. 

Міська рада рішенням від 30.01.2013 №1680 
затвердила заходи Програми розвитку промисло-
вого туризму в місті Кривому Розі на 2013-2015 
роки. У квітні цього року рішенням виконкому 

міськради створено координаційну раду з зазна-
чених питань.

Серед заходів Програми, зокрема, запуск три-
мовного Інтернет-ресурсу “Промисловий туризм у 
Криворізькому регіоні” та видання «Енциклопедії 
індустріального туризму Криворізького регіону».

Результати
На сьогоднішній день вже є перші результати 

впровадження Програми, а саме:
- створено відділ промислового туризму, який 

розпочав свою діяльність з березня цього року у 
складі комунального підприємства «Інститут роз-
витку міста Кривого Рогу» Криворізької міської 
ради;

- розпочато роботу щодо: розробки індустрі-
ально-туристичних маршрутів - вже розроблено 
30 екскурсійних маршрутів об’єктами промис-
лового туризму, туристичного логотипу і гасла 
Криворіжжя; створення сучасної інфраструктури 
вуличних покажчиків у місті; налагодження співп-
раці з промисловими підприємствами міста в га-
лузі промислового туризму;

У березні для представників Криворізької 
міської ради було проведено першу промислову 
екскурсію. Об’єктом відвідування стала територія 
дореволюційного Гданцівського рудника, який в 
свій час мав стратегічне значення для розвитку 
металургійної промисловості у регіоні. Учасники 
екскурсії переконалися, що в місті є безліч не-

Місцевий економічний розвиток
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відомих, однак дуже цікавих як своєю історією, 
так і архітектурою пам’яток, вартих уваги та збе-
реження. 

Виконання Програми створить умови для реа-
лізації індустріально-туристичного потенціалу міс-
та, сприятиме зростанню економічної активності, 
розвитку малого й середнього бізнесу, створен-
ню робочих місць у різних секторах економіки, 
вихованню дітей і молоді на засадах патріотизму 
та любові до рідного міста. 

Очікується, що реалізація заходів Програми 
принесе такі результати:

- створення сучасної туристичної інфра-
структури; 

- позиціонування Кривого Рогу як центру 
промислового туризму, покращення туристично-
го іміджу міста на державному та міжнародному 
рівнях;

- збільшення надходжень до бюджету й, від-
повідно, зростання добробуту та зайнятості насе-

лення;
- створення якісного туристичного продук-

ту й формування конкурентоспроможної на вну-
трішньому та світовому ринках індустрії туристич-
них послуг завдяки ефективному використанню 
туристичного потенціалу міста;

- забезпечення на цій основі комплексного 
розвитку території, реалізації соціально-економіч-
них інтересів міста при збереженні екологічної 
рівноваги.

Інформація для контактів
Управління економіки виконкому 
Криворізької міської ради
пл. Радянська, 1, 
м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, 50101
тел. 564-92 13 72


