ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
проекту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного
бюджету, отриманих від Європейського Союзу
Назва проекту
Ініціатор проекту

«Розвиток подієвого туризму на національному та міжнародному
рівнях в Карпатському регіоні»
Міністерство освіти і науки України
01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10

Замовник проекту
(у разі наявності)

Національний транспортний університет
01010 Україна, м. Київ, М. Омеляновича-Павленка, 1, к. 318.
Тел.: +38 (044) 280-82-03
E-mail: dmitrichenko@ntu.edu.ua
Програма регіонального Розвиток туризму
розвитку
Назва завдання
Підвищення конкурентоспроможності регіонів та зміцнення їх
Державної стратегії
ресурсного потенціалу.
регіонального розвитку Розвиток міжрегіонального співробітництва.
на період до 2020 року,
якому відповідає проект
Регіон(и), територія(ї)
або місто(а), що
отримають вигоду від
реалізації проекту

Карпатський регіон

Тривалість проекту

36 місяців

Загальний бюджет
проекту

(2 млн. грн.)

Очікуваний обсяг
фінансування проекту:

Разом

1 рік

з державного бюджету

(2 млн. грн.)

(686,8 тис. грн.) (656,6 тис. грн.) (656,6 тис. грн.)

2 рік

3 рік

з інших джерел
Загальна (загальні) та
конкретна (конкретні)
цілі проекту

Загальна ціль проекту. Розвиток та ефективне використання
туристичного потенціалу Карпатського регіону.
Конкретна ціль 1. Дослідження особливостей організації та
проведення національних та міжнародних проектів в Карпатському
регіону.
Конкретна ціль 2. Побудова моделі оцінювання, відбору, реалізації
та розвитку міжнародних та національних проектів на прикладі
Карпатського регіону.
Конкретна ціль 3. Дослідження тенденцій розвитку внутрішнього та
міжнародного туризму.
Цільові групи проекту та Туристичні організації, туроператори, турагенства, заклади
кінцеві бенефіціари
розміщення, харчування, транспортні, екскурсійні та інші заклади
проекту
надання туристичних послуг, населення Карпатського регіону,
внутрішні та іноземні туристи.
Очікувані результати
проекту

Результати роботи полягають в дослідженні та розробці:
- передумов проведення та особливості організації масштабних заходів
подієвого туризму на прикладі національних та міжнародних проектів;

Економічна та/або
бюджетна ефективність
реалізації проекту
(наскільки дотичне)

Інші економічні вигоди
(наскільки дотичне)
Cоціальний вплив
(наскільки дотичне)

- проектного підходу стосовно заходів подієвого туризму, основними
серед яких слід вважати: масштаби проекту, складність проведення
заходу, розміри та структура організацій, силами яких реалізується захід,
необхідність забезпечення ефективної взаємодії між усіма зацікавленими
в реалізації заходу сторонами, ступінь вимог до проектів, бюджету,
використовуваних ресурсів і якості результатів, а також наявність
конкурентів та конкуруючих знакових заходів;
- моделі оцінювання, відбору, реалізації та розвитку міжнародних та
національних проектів;
- методів щодо визначення тенденцій розвитку міжнародного туризму,
сформованих під впливом посилення глобалізаційних процесів у сучасних
умовах, зокрема з’ясовано характер впливу цих тенденцій на розвиток
соціокультурних зв’язків та еволюцію подієвого туризму до рівня проектів
національного та світового значення.
Доцільність та оцінка ефективності реалізації проектів покладені в
основу розробленої моделі відбору, організації та розвитку міжнародних
та національних проектів в Карпатському регіоні. Розроблена
інноваційна модель дозволить відбирати ефективні проекти в системі
пріоритетів національного розвитку України, що раціонально
використовують наявний туристичний потенціал Карпатського регіону,
це призведе до збільшення обсягів надходжень місцевого та державного
бюджету.
Результати роботи по проекту можуть слугувати основою для прийняття
державними установами та бізнес агентами управлінських рішень щодо
ефективної організації процесів планування та реалізації національних та
міжнародних проектів в Карпатському регіоні
Розробка даного проекту матиме позитивний соціальний вплив на
популяризацію традицій та звичаїв українського народу на прикладі
Карпатського регіону; призведе до розвитку туристичної інфраструктури
регіону; створення нових робочих місць; покращення якості надання
послуг до відповідності стандартам і нормам європейського рівня.

При правильно спланованій організації проведення міжнародних та
національних проектів в Карпатському регіоні негативного екологічного
впливу на навколишнє середовище не спостерігатиметься. Навпаки –
розвиток туристичної інфраструктури регіону призведе до покращення
навколишнього середовища.
1. Науково-дослідна діяльність;
Основна діяльність за
2. Розробка соціально-економічних обґрунтувань;
проектом
3. Збір інформації для побудови проекту моделі;
4. Розробка загальної моделі та методології оцінювання, відбору,
реалізації та розвитку міжнародних та національних проектів;
5. Проведення заходів щодо популяризації подієвого туризму в
Карпатському регіону.
Туристична галузь в Україні активно розвивається і посідає провідне місце
Актуальність проекту:
в економічному розвитку країни. Однак, це відбувається дещо повільними
обґрунтування
необхідності, соціально- кроками оскільки є низка проблем які необхідно вирішувати на
економічної спрямованості державному рівні. Однією з головних проблем розвитку туристичної
галузі є недостатня інформованість туристів про рекреаційні ресурси та
та реалістичності
подієвий туризм певного регіону. Особливої актуальності подієвий туризм
виконання проекту
набуває в Карпатському регіоні, що пов'язано із сприятливим помірним
кліматом, мальовничими краєвидами, наявністю численних пам’яток
природи та культури. Подієвий туризм дозволяє оптимально вирівнювати
коливання туристичної сезонності на місцевому, регіональному,
національному та міжнародному рівнях. Розробка моделі удосконалення
інноваційного розвитку туристичної галузі шляхом розробки та
популяризації національних та міжнародних проектів дозволить
збільшити
кількість туристів та покращити соціально-економічне
становище країни.
Eкологічний вплив
(наскільки дотичне)

