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ВСТУП 

 

Активізація світової спільноти у напрямку організації недієвих заходів 

зумовила виникнення івентивного туризму, який набуває динамічного 

розвитку протягом останніх років в регіонах України та спрямований на 

проведення широкомасштабних просвітницьких, спортивних, культурно-

розважальних видовищ, що приваблюють туристів до регіонів проведення, 

забезпечуючи їх промоцію на державному та міжнародному рівнях. З цих 

позицій івентивний туризм розглядається як вагоме джерело формування 

позитивного іміджу регіону та на цій основі підвищення рівня його 

соціально-економічного розвитку в цілому шляхом генерування вхідних 

туристичних потоків. Важливе значення івентивного туризму для розвитку 

територіальних господарських систем зумовлює актуальність наукових 

досліджень з формування та реалізації регіональної політики у цій сфері, 

спрямованої на максимізацію ефектів від розвитку такого виду туризму для 

регіону. 

Загалом туристична сфера все частіше розглядається як специфічний, 

екологічний і привабливий сектор економіки та складова державної і 

регіональної політики, від якої у значній мірі залежить як соціальний, так і 

економічний розвиток країни, формується її імідж на міжнародній арені. 

Надзвичайно потужним є опосередкований вплив розвитку туризму на 

соціально-економічний стан країни та її регіонів, зокрема через необхідність 

будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, аеропортів, 

залізниць, облаштування державного кордону і митних переходів, випуску 

сувенірної продукції з національною символікою, належне обслуговування 

сотень тисяч туристів у готельних та розважальних комплексах. 

Процесу становлення та розвитку регіональної політики розвитку 

туризму, в тому числі, івентивного, присвячені наукові праці зарубіжних та 

вітчизняних дослідників, зокрема О. Алєксєєвої, Є. Альткорна, А.Бабкіна, І. 

Балабанова, А. Балабанова, І. Бережної, В. Бирковича, З.Герасимчук, 
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М.Долішнього, А. Дуровича, В. Гуляєва, О. Гулич, В. Євдокименка, В. 

Квартальнова, В. Кравціва, М. Кабушкіна, А.Коновалова, С.Мельниченко, О. 

Музиченко-Козловської, Т.Ткаченко, І.Школи, Л.Шульгіна та багатьох 

інших. Разом з тим, теоретичні та прикладні засади розвитку регіональної 

політики івентивного туризму у регіонах країни знаходиться на початковій 

стадії формування. Своєю новизною вони ще не отримали комплексного 

висвітлення у наукових дослідженнях. 

Залишаються відкритими питання обґрунтування змісту та значення 

регіональної політики розвитку івентивного туризму, визначення факторів 

розвитку івентивного туризму в регіоні, вивчення зарубіжного досвіду 

організації івентивного туризму в регіоні, розроблення методики та 

проведення аналізу ефективності регіональної політики розвитку івентивного 

туризму, обґрунтування напрямів регіональної політики розвитку 

івентивного туризму в Україні, формування іміджу території як івентивної 

туристичної дестинації, удосконалення регіональної інфраструктури для 

розвитку івентивного туризму. 

Івентивний туризм розглядається як вид туризму, націлений на 

отримання синергетичного довготривалого соціальне - економічного ефекту, 

що здійснюється відповідно до розробленої програми з організації та 

періодичного проведення на певній території широкомасштабних 

просвітницьких, спортивних, культурно-розважальних заходів, ефективність 

яких залежить від поінформованості суспільства, статусу та престижу події. 

В бакалаврській кваліфікаційній роботі визначено зміст і значення 

регіональної політики розвитку івентивного туризму, досліджено фактори 

розвитку івентивного туризму в регіоні та  зарубіжний досвід реалізації 

регіональної політики розвитку     івентивного туризму. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами бакалаврської кваліфікаційної роботи, можна зробити 

наступні висновки. 

Основну мету регіональної політики розвитку івентивного туризму слід 

розглядати як забезпечення синергетичного впливу івентивних заходів на 

соціально-економічний розвиток регіону та підвищення його рівня через 

туристичну, соціальну та економічну промоцію регіону. Промоцію регіону 

при цьому визначимо як поширення інформації про регіон, його історичні, 

етнічні, соцальні, економічні та екологічні особливості розвитку з метою 

залучення туристичних та інвестиційних потоків. 

Варто вказати на взаємовплив та взаємозалежність івентивних заходів 

та соціально-економічного розвитку регіону. З одного боку, високий рівень 

соціально-економічного розвитку регіону, що супроводжується високим 

рівнем його інвестиційного забезпечення, є підґрунтям проведення у регіоні 

івентивних заходів. І чим ширшим є масштаб проведених заходів, тим 

більшою є залежність. З іншого боку, високий рівень розвитку івентивного 

туризму є підґрунтям до підвищення соціально-економічного розвитку 

регіону за рахунок росту інвестиційної привабливості та синергічного впливу 

цієї сфери на розвиток інших сфер регіону.  

Формування регіональної політики розвитку івентивного туризму є 

необхідним атрибутом забезпечення туристичної, соціальної та економічної 

промоції регіону, як передумови підвищення рівня його соціально-

економічного розвитку. Стимулювання ж розвитку саме івентивних турів в 

регіоні зумовлено його функціями та перевагами, до яких слід віднести 

швидку оборотність капіталу у цій сфері, високу доходність, можливість 

створення штих робочих місць, позитивний вплив на формування іміджу 

території, популяризацію регіону як місця відпочинку, синергетичний вплив 

на розвиток штих сфер діяльності та можливість підвищення інвестиційної 

привабливості регіону. 
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Розвиток івентивного туризму регіону як туризму основаного на 

інноваційності івентивний заходів, насамперед, залежить від таких 

економічних факторів як інноваційні, адже основні зусилля в розвитку 

інновацій у туризмі спрямовані саме на підвищення конкурентоспроможності 

підприємств туристичної галузі, зниження їх витрат у процесі 

обслуговування туристів, а також на поліпшення туристичного сервісу. 

Інноваційні (науково технічних) фактори розвитку івентивного туризму 

регіону зумовлюють швидкий розвиток матеріально-технічної бази 

туристичної індустрії, що створює необхідні умови для масового івентивного 

туризму на основі цілеспрямованих змін на різних рівнях індустрії туризму: 

правового забезпечення, способів організації та управління різних видів 

туристичної діяльності, створенні туристичного продукту і товарів для 

подорожей, інформаційно-рекламного забезпечення туристичного попиту, а 

також внутрішньо фірмового менеджменту і в процесі роботи з персоналом 

туристичних фірм. 

Залучення новітніх технологій до індустрії івентивного туризму 

надасть можливість ефективно використовувати наявні туристичні та 

рекреаційні ресурси, сприяти розвитку сучасної туристичної інфраструктури, 

збільшити обсяг туристичних послуг і товарів, покращити їх якість, створити 

сприятливі умови для задоволення потреб туристів, підвищити рівень 

транспортної інфраструктури, створити умови для відновлення 

навколишнього середовища, об'єктів історико-культурної спадщини, 

підвищити забезпеченість галузі туризму кадрами. 

Закордонний    досвід    показав,    що    регіональна    політика   

розвитку івентивного туризму потребує організаційного, інформаційного, 

матеріально-технічного, інфраструктурного, фінансового, кадрового 

забезпечення, джерелом якого є органи державної та регіональної влади та 

місцевого самоврядування, туристичні бізнес-структури регіону, громадські 

організації, міжнародні організації, вищі навчальні заклади, фінансово-

кредитні установи, які є суб'єктами цієї політики. 
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