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Передмова

Методичні рекомендації «Туристичні послуги
Промисловий туризм. Надання послуг
(відповідно до ISO 13810:2015)»
(далі – документ) підготовлено
і впроваджено Національною туристичною
організацією України (далі – НТОУ)
з метою підвищення якості туристичних
послуг в Україні та гармонізації
діяльності в сфері туризму з відповідною
сучасною міжнародною практикою.

Цей документ розроблено відповідно до

Наказу НТОУ № НкГС/017 від 11.03.2020 р.

щодо застосування вимог міжнародних стан-

дартів та за узгодженням з ТК 169 «Туризм

і послуги у сфері туризму». Він є неофі-

ційним перекладом, у випадку неоднознач-

ного тлумачення вимог цього документа

рекомендовано використовувати стандарт

ISO 13810:2015.

Документ рекомендований для добровіль-

ного застосування членами та партнерами

НТОУ, а також усіма зацікавленими підприєм-

ствами, організаціями та фізичними особа-

ми-підприємцями.

Передмова
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4 Вступ

Вступ

Участь у діяльності або відвідування діючих

компаній та огляд об’єктів промислової спад-

щини – це два різних напрямки у промисло-

вому туризмі, які взаємодоповнюють один

одного. Промисловий туризм відповідає

очікуванням тих сучасних туристів, які виби-

рають реальний досвід, оригінальні відкриття

та індивідуальний розвиток шляхом пізна-

вання нового. Споживач стає більш ініці-

ативним і хоче брати участь у плануванні

власної подорожі.

Зрозуміти, як працюють механізми, спробу-

вати себе у новій спеціальності, відкрити для

себе послідовність виготовлення конкретної

продукції – ось приклади туризму, що підхо-

дить клієнтам, які хочуть отримати більше

інформації, щоб зробити свій компетентний

вибір. Промисловий туризм має потенціал

для отримання унікального досвіду, який

поєднує знання, почуття та емоції.

В умовах розвитку промислового туризму

спеціалісти повинні застосовувати підхід,

що забезпечує якісні послуги, поширювати

інформацію про них та підвищувати довіру

відвідувачів. Все частіше відвідування орга-

нізує не сама туристична компанія, а посе-

редник. Метою цього документа є надання

положень щодо якості послуг, застосовних

для всіх об’єктів промислового туризму,

незалежно від типу постачальника послуг

або технічних характеристик конкретного

об’єкта. Рішення постачальника послуг щодо

приймання відвідувачів теж може бути

викликане різними причинами.

Діючі промислові підприємства можуть отри-

мати деякі додаткові переваги від промисло-

вого туризму, зокрема:

– просування на ринку нового напрямку,

що може допомогти створити або посилити

репутацію торгової марки та сприятиме

лояльності клієнтів, які будуть пов’язувати

назву компанії з позитивним досвідом;

– урізноманітнення основної діяльності

компанії шляхом створення нових напрям-

ків бізнесу;

– створення додаткової вартості, надаючи

більшу значимість процесу чи продукції;

– створення нових каналів маркетингу для

розширення збуту більшій кількості різних

споживачів;

– дослідження ринку шляхом прямого

та безпосереднього контакту з клієнтами

і отримання їхніх вражень від продукції

з перших рук;

– забезпечення прозорості процесів, обмін

знаннями з іншими;

– мотивування персоналу, який краще усві-

домлює цінності компанії через залучення

у нові проекти;

– створення почуття гордості у персоналу

від визнання своєї роботи.
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Що стосується об’єктів промислової спад-

щини, то тут переваги можуть здаватися

менш відчутними, але більш глобальними,

зокрема:

– просування самобутності, мови і регіо-

нальних особливостей дестинації за

рахунок нових пропозицій для туристів;

– економічне відродження територій,

які постраждали від закриття заводів

та втрати робочих місць: відновлення

об’єктів промислової спадщини може

стати початком розвитку нового різно-

виду туризму, який значно відрізняється

від традиційних видів діяльності, але може

стати для них важливою рушійною силою;

– повторне використання спадщини, якій

деколи загрожує зникнення, збереження

і присвоєння їй нового статусу для вико-

ристання з туристичною метою, розрахо-

вуючи на отримання доходів від вкладених

інвестицій;

– реставрація та відновлення об’єктів

промислової спадщини, враховуючи як

їхню естетичну цінність, так і те, що вони

є свідченням своєї епохи;

– розширення зв’язків між людьми,

вивчення їх спадщини, історії та ланд-

шафтів, шляхом участі у спільному проекті

творення майбутнього з минулого, розви-

ваючи почуття приналежності до тієї

чи іншої території.

Цей документ ставить перед собою цілі,

обсяг яких виходить за межі туризму. Цей

документ покликаний заохотити до впрова-

дження діяльності з промислового туризму,

опосередковано пропонуючи постачаль-

нику послуг настанови щодо необхідних дій

з наголосом на критичних елементах, які слід

врахувати в таких проектах.
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1 Сфера застосування

Цей документ встановлює

загальні вимоги до промислового

туризму, який пропонують

постачальники послуг

з намірами передати знання

щодо виробничої, наукової

та технічної діяльності

на прикладах сучасних

та історичних виробничих

процесів, секретів майстерності,

продукції чи послуг.

Вимоги цього документа застосовні для

усіх видів послуг з промислового туризму

(відвідування та додаткові пропозиції), що

стосуються діючих підприємств, об’єктів

промислової спадщини або їх поєднання,

включаючи приміщення та обладнання,

пов’язані з такими послугами, а також їх

функціонування.

Цей документ не поширюється на технічні

специфікації щодо інструментів та облад-

нання, які використовують при наданні цих

послуг.
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