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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНИХ ПАРКІВ  

На нинішньому етапі розвитку туризму помітну роль відграє 
індустрія розваг як одна із найбільш популярних та прибуткових його 
складових. Вона включає розважальні, культурно-освітні, спортивні 
та оздоровчі підприємства та установи, основною метою яких є 
створення умов для повноцінного відпочинку, задоволення духовних 
потреб людини, відновлення її психічних та фізичних сил. Особливе 
місце в індустрії розваг займають тематичні парки, в яких атракціони, 
обслуговуючий персонал, анімаційна діяльність, довкілля об’єднані 
єдиною тематикою. 

Розробка і реалізація проекту тематичного парку є складним 
і тривалим процесом, у якому задіяні численні суб’єкти ринку 
відповідної індустрії. Складність обумовлюється значною кількістю 
внутрішніх і зовнішніх чинників, які впливають як на процес його 
реалізації, так і на успіх проекту в майбутньому. Такий процес вклю-
чає десять стадій: розробку концепції; публічне схвалення; розробку 
проекту; фінансування проекту; розробку технічних креслень; 
проведення будівельних робіт; постачання атракціонів та іншого 
обладнання; встановлення атракціонів та іншого обладнання; підго-
товку до відкриття; відкриття та наступне розширення. 

Першою стадією циклу розробки, що слугує основою для всіх 
наступних, є генерація початкової ідеї, проведення передпроектного 
дослідження, формулювання чіткої концепції, техніко-економічне 
обґрунтування, пошук можливих шляхів залучення інвестицій із 
організацією групи власників та розробка генерального плану. Підва-
лини майбутнього тематичного парку закладаються саме на етапі 
передпроектного дослідження, у ході якого вивчаються природні, 
соціально-економічні, політичні та технологічні умови території. 

Передпроектне дослідження природних умов території передбачає 
оцінку її кліматичних особливостей (типу клімату зхарактерними для 
нього температурним режимом, атмосферними фронтами, зволо-
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женням, напрямком вітрів тощо), оскільки саме вони визначають 
сезонність роботи парку. Геоморфологічний аналіз території включає 
інженерно-геологічний, тобто оцінку глибини залягань водоносних 
горизонтів, типів форм рельєфу, будівельних властивостей ґрунтів, 
ступеня розвитку зсувів, схильності до підтоплення, карстоутворення, 
положення відносно ізосейстів землетрусів тощо. Це необхідно задля 
безпеки спорудження на території майбутнього парку різних видів 
атракціонів. Аналіз екологічного стану території, що полягає у визна-
ченні забрудненості атмосферного повітря, поверхневих та підземних 
вод, ґрунтівпотрібен для гарантування відвідувачам здорового довкілля. 

Характеристика соціально-економічного профілю території 
проводиться з метою передбачення ринку збуту послуг тематичних 
парків. Вона передбачає оцінку чисельностіі структури населення 
(адміністративної області та сусідніх), чисельності населення у межах 
1-, 2- і 3-годинної транспортної доступності, чисельності і структури 
трудових ресурсів, особливостей трудового законодавства. Дослідження 
економічної складової враховує показники обсягів валового 
регіонального продукту, реалізованої продукції, обороту роздрібної 
торгівлі, галузевої структури господарства тощо. Розвиток 
транспортної мережі оцінюється за близькістю до автомобільних 
шляхів та коридорів, за їх якістю, наявністю залізниць, аеропортів, 
забезпеченістю громадським транспортом. Оцінка розвитку супутньої 
інфраструктури проводиться за наявністю і якістю зв’язку (Інтернет, 
мобільного та супутникового), наявністю та віддаленістю систем 
водо-, електро- та газопостачання, каналізації, їх потужності, вартості 
проведення.  

Належить також аналізувати кількість та характер атракцій – 
потенційних конкурентів (їх віддаленість, розмір, дохід, відвіду-
ваність, розміри території і сфери впливу, споживчу орієнтацію, 
особливості, унікальність).  

На етапі передпроектного дослідження необхідне розуміння, 
у якій власності перебуває земельна ділянка, ціни та якості землі, 
вартості будівельних робіт, можливості отримання та розміру фінан-
сової допомоги, а також заохочення від місцевого, регіонального чи 
національного уряду.  

Передпроектне дослідження є лише першим кроком початкової 
стадії циклу розробки і реалізації проекту тематичного парку. 
Водночас у його ході закладається основа для проектування, техніч-
них креслень, маркетингових стратегій, особливостей менеджменту, 
тематичного спрямування та витрат на кожну складову майбутнього 
проекту. 




